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I - A Instituição de Ensino Superior
Perguntas A1 a A6
A1.1 Instituição de ensino superior:
Universidade Do Algarve
A2. Natureza da Instituição:
Universidade
A3. Informação sobre o processo de auto avaliação:
O processo de autoavaliação institucional foi promovido pela Reitoria em estreita articulação com as Unidades
Orgânicas (UO), com o apoio do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) e a colaboração dos Serviços, Unidades
Funcionais (UF) e Gabinetes.
Para o efeito foi planificada a realização de todas as tarefas necessárias ao processo de autoavaliação institucional e a
respetiva calendarização da sua realização, de acordo com os Guiões para a Elaboração do Relatório de Autoavaliação
Institucional para o Ensino Politécnico e para o Ensino Universitário, dado que a Universidade integra os dois
subsistemas de ensino.
No dia 23 de fevereiro foi realizada uma reunião, promovida pela Reitoria, com a presença das Direções das UO, um
elemento do GEP e a Coordenadora do Gabinete de Avaliação e Qualidade. Nesta reunião foram apresentados os
objetivos deste processo de avaliação, conforme a informação disponibilizada pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), bem como as tarefas a realizar, os responsáveis pela sua realização e a
respetiva calendarização.
Simultaneamente, com o apoio dos Serviços de Informática (SI) e em articulação com o Técnico de Informática da
A3ES foi desenvolvida uma aplicação informática para preenchimento das Fichas Curriculares pelos docentes da UAlg
e monitorização do seu conteúdo e preenchimento pelas UO. A informação recolhida foi integrada numa base de
dados que é compatível com a ferramenta de upload destas fichas disponibilizada pela A3ES.
Sempre que necessário a Reitoria e o GEP deram o suporte necessário aos responsáveis pela elaboração das diversas
secções do Relatório.
A elaboração do relatório resultou de um trabalho colaborativo da Reitoria, UO, Serviços, UF e Gabinetes. Ao nível das
UO, a autoavaliação foi promovida pelas suas Direções com a colaboração dos órgãos e serviços. O relatório de
autoavaliação das UO foi objeto de análise a nível do respetivo Conselho Científico/Técnico-Científico (CC/CTC) e
Conselho Pedagógico.
O Relatório de Autoavaliação Institucional da UAlg foi apreciado em reunião das Secções Coordenadora, Científica e
Pedagógica do Senado Académico, previamente à sua submissão no Sistema Informático da A3ES.
A3. Information about the self-assessment process:
The institutional self-assessment process was promoted by the University Rectorate in close coordination with the
Organic Units (UO - Faculties, Schools, Institute and Department), with the support of the Studies and Planning Office
(GEP) and the collaboration of the Services, Functional Units and Offices.
For this purpose, all the necessary tasks for the process of institutional self-assessment and the respective scheduling
of its accomplishment, were planned according to the Guidelines for the Elaboration of the Report of Institutional SelfAssessment for Polytechnic and University Education, given that the University integrates the two education
subsystems.
On February 23rd, a meeting was held, promoted by the University Rectorate, with the presence of the Organic Units
Directors, an element of the GEP and of the Assessment and Quality Office’s Coordinator. In this meeting the
objectives of this assessment process were presented, according to the information provided by the Agency for
Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES), as well as the tasks to be carried out, those responsible for
its accomplishment and the respective schedule.
Simultaneously, with the support of the Computer Services (SI) and in articulation with the A3ES computer Technician,
a computer application to fill out the Curriculum Unit Document and to monitor their content and completion by the
Teachers Units, was developed by UAlg faculty members. The collected information was integrated into a database
that is compatible with the tool for uploading these datasheets, made available by A3ES.
Whenever necessary, the University Rectorate and the GEP gave the necessary support to those responsible for
preparing the various sections of the Report.
The report preparation was a result of a collaborative work by the University Rectorate, Organic Units, Services, UF
and Offices. At the Organic Units level, the self-assessment was promoted by its Directorates with the collaboration of
the organs and services. The UO’s self-assessment report was analyzed by the respective Scientific / TechnicalScientific Council (CC/CTC) and Pedagogical Council (CP).
The UAlg Institutional Self-Assessment Report was analyzed at a meeting of the Coordinating, Scientific and
Pedagogical Sections of the Academic Senate, prior to its submission to the A3ES Computer System.

A4. Memória histórica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c68…

1/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

Conforme a imprensa da época, a ideia de uma Universidade no Algarve remonta ao final do séc. XIX e início do séc.
XX, mas só a 19 de abril de 1970 é apresentado na Assembleia da República um projeto para a sua criação. Este, ao
ser discutido pela Comissão de Ciência e Cultura, é rejeitado. Após a revolução de abril, uma revisão do projeto volta à
Comissão de Educação Ciência e Cultura que, a 4 de maio de 1978, é aprovado por unanimidade pela Assembleia da
República. Em 1979 o Governo nomeia a Comissão Instaladora da Universidade do Algarve (UAlg) - despacho n.º
77/79- e a UAlg e a comissão instaladora são criadas pela Assembleia da República (Lei n.º 11/79 de 28 de março).
O período de pré-instalação da UAlg termina com o despacho ministerial de 25 de agosto de 1981 e em junho de 1982 é
nomeado primeiro Reitor. As primeiras licenciaturas ministradas pela UAlg são criadas pelo Decreto Lei n.º 46/83
(Biologia Marinha e Pescas, Gestão de Empresas e Hortifruticultura). A atividade letiva iniciou-se a 30 de outubro de
1983 (93 alunos e 3 licenciaturas), uma dotação orçamental de 45323 contos, e com o seguinte pessoal docente: 1
Reitor, 2 Professores Catedráticos, 1 Professor Auxiliar, 3 Assistentes, 8 Assistentes Estagiários e 10 Assistentes
Convidados. A UAlg funciona, durante os primeiros anos, com grande dificuldade por falta de instalações, de verbas,
de pessoal e, sobretudo, falta de apoio dos sucessivos governos.
O Instituto Politécnico de Faro (IPF) é criado pelo Decreto Lei n.º 513-T/79 de 26 de dezembro, ao mesmo tempo que
outros Institutos Politécnicos, sendo criadas a Escola Superior de Educação (ESE) - que surge na sequência da
extinção da Escola do Magistério Primário de Faro (EMPF) e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG).
Por oposição à UAlg, que se debate com graves problemas financeiros, o IPF é dotado de terrenos e meios humanos e
materiais que lhe garantem uma instalação adequada. As aulas dos primeiros Cursos do IPF têm início em outubro de
1986.
Entre 1979 e 1988 as duas instituições funcionam autonomamente. Com o objetivo de proceder-se a uma redução de
custos e uma racionalização de meios, o decreto-lei n.º 373/88 de 17 de outubro, determina a articulação, para efeitos
de gestão comum, da UAlg e do IPF. Esta articulação é feita sem perda da autonomia e das características próprias
dos subsistemas de ensino de cada uma das instituições.
A UAlg e o IPF passam a dispor de um único administrador e dos seguintes órgãos comuns: Reitor, Comissão
Instaladora e Conselho Administrativo e dos seguintes serviços comuns: Serviços administrativos, Serviços
académicos, Serviços técnicos; Serviços de documentação, Serviços de informática, Serviços oficinais, Serviços
gráficos e Serviços sociais. Em outubro de 1992, o decreto-lei n.º 241/92 extingue oficialmente o IPF e a Reitoria
instala-se no campus da Penha.
No que concerne à sua estrutura interna, em 1988, a UAlg organizou-se em Unidades Orgânicas (Unidades no
subsistema universitário e Escolas no subsistema politécnico), sendo criadas, na parte universitária a Unidade de
Ciências e Tecnologias Agrárias (UCTA), a Unidade de Ciências e Tecnologias dos Recursos Aquáticos (UCTRA), a
Unidade de Economia e Administração (UCEA) e a Unidade de Ciências Exactas e Humanas (UCEH); na parte do
politécnico a ESE, a Escola Superior de Tecnologia (EST) e a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT).
Cada Unidade, ou Escola, é constituída pelos seguintes órgãos: a comissão instaladora, o conselho científico e o
conselho consultivo. O primeiro quadro de pessoal não docente da UAlg é criado pela Portaria n.º 907/98.
Em 2000, o aumento do número de alunos, de docentes e investigadores tanto ligados às ciências humanas e sociais
como às ciências exatas conduziu à extinção da UCEH e à criação de duas Unidades distintas, a Unidade de Ciências
Humanas e a Unidade de Ciências Exatas, que existiram apenas alguns meses e que estiveram na génese Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) e Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Em 2001, a primeira alteração aos
Estatutos da Universidade do Algarve, aprovados pelo Despacho Normativo nº 198/91 de 13 de setembro, extingue as
Unidades na parte Universitária e cria as seguintes Faculdades: Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais
(FERN), Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (FCMA), Faculdade de Economia (FE), FCHS e a FCT. No
Subsistema Politécnico, mantêm-se as escolas: ESE, EST e a ESGHT.
O Ensino da Enfermagem e das ciências da saúde surge na UAlg em 2001 através da integração da Escola Superior de
Enfermagem de Faro (ESEF) na UAlg. Em 2003, a ESEF é convertida em Escola Superior de Saúde de Faro (ESSaF).
A instalação do curso de medicina e a necessidade de associação do domínio das Ciências Biomédicas, levou à
criação, em agosto de 2008, do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina na dependência direta da Reitoria.
Este integra a Licenciatura em Ciências Biomédicas, o mestrado integrado em Medicina e o mestrado e o
doutoramento em Ciências Biomédicas. Em dezembro de 2008, com a nova revisão estatutária, foram aglutinadas a
FERN, a FCMA e a FCT numa única Faculdade, a FCT. A EST deu origem ao Instituto Superior de Engenharia e a ESSaF
à Escola Superior de Saúde.
Atualmente a UAlg leciona 51 cursos de 1º ciclo, 5 cursos de mestrado integrado, 4 cursos de Pós-Graduação, 59
cursos de 2º ciclo, 23 cursos de 3º ciclo e 10 cursos de Técnicos Superiores Profissionais em 3 Faculdades, 3 Escolas,
1 Instituto e um Departamento. A estrutura administrativa da UAlg é constituída por 5 Serviços de Apoio Geral, 5
Direções de Serviços, 2 Unidades Funcionais e pelos Serviços de Ação Social.
A4. Historical memory:
According to the press at the time, the idea of a University in the Algarve goes back to the end of the 19th century /
beginning of the 20th century, but only on April 19th, 1970 is presented at the Assembly of the Republic a project for its
creation. This, when it is discussed by the Committee on Science and Culture, is rejected. After the revolution of April,
a review of the project returns to the Commission of Education Science and Culture that, on May 4th, 1978, is
unanimously approved by the Portuguese Parliament. In 1979, the Government appointed the Installing Commission of
the University of Algarve (UAlg) – order no. 77/79 - and UAlg and the installation committee were created by the
Portuguese Parliament (Law no. 11/79 of March 28).
The pre-installation period of UAlg ends with the ministerial order of August 25th, 1981 and in June 1982 the first
Rector is appointed. The first degrees taught by UAlg are created by Decree Law No. 46/83 (Marine Biology and
Fisheries, Business Management and Horticulture). The teaching activity began on October 30th, 1983 (93 students and
3 degrees), a budgetary appropriation of 45 323 000 escudos, and with the following teaching staff: 1 Rector, 2
Professors, 1 Assistant Professor, 3 Assistants, 8 Assistants Trainees and 10 Guest Assistants. UAlg works during the
first years with great difficulty due to lack of facilities, funds, personnel and, above all, lack of support from successive
governments.
The Instituto Politécnico de Faro (IPF) is created by Decree-Law no. 513-T / 79 of December 26th, at the same time as
other Polytechnic Institutes, with the creation of the School of Education (ESE) - Extinction of the Primary Teaching
School of Faro (EMPF) and the School of Technology and Management (ESTG).
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As opposed to UAlg, which is facing serious financial problems, the IPF is endowed with land and human and material
resources that guarantee it an adequate installation. The classes of the first IPF Courses begun in October 1986.
Between 1979 and 1988 the two institutions functioned autonomously. With the objective of cost reduction and
streamlining of resources, Decree-Law No. 373/88 of October 17th establishes the articulation, for the purposes of
common management, of UAlg and IPF. This articulation is made without loss of the autonomy and characteristics of
the subsystems of education of each one of the institutions.
UAlg and IPF will have a single administrator and the following common bodies: Rector, Installation Commission and
Administrative Council and the following common services: Administrative services, Academic services, Technical
services; Documentation services, Computer services, Office services, Graphic services and Social services. In
October 1992, Decree-Law No. 241/92 officially extinguished the IPF and the Rectory is installed on Penha’s campus.
As regarding its internal structure, in 1988, UAlg was organized in Organic Units (Units in the university subsystem and
Schools in the polytechnic subsystem), and the Sciences and Agricultural Technologies Unit (UCTA), the Aquatic
Resources Science and Technology Unit (UCTRA), the Economics and Administration Unit (UCEA) and the Exact and
Human Sciences Unit (UCEH); Unit (UCEA) and the Unit of Exact and Human Sciences (UCEH) was created in the
university part; In the polytechnic area ESE, the School of Technology (EST) and the School of Management,
Hospitality and Tourism (ESGHT).
Each Unit, or School, composed by following bodies: the installation committee, the scientific council and the advisory
council. The first UAlg’s non-teaching staff frame is created by Administrative Rule no. 907/98.
In 2000, the increase in the number of students, teachers and researchers, both related to the humanities and social
sciences and to the exact sciences, led to the extinction of the UCEH and the creation of two distinct units, the Human
Sciences Unit and the Exact Sciences Unit, which only existed for a few months and were in the genesis of the Faculty
of Human and Social Sciences (FCHS) and of the Faculty of Sciences and Technology (FCT). In 2001, the first
amendment to the Statutes of the University of Algarve, approved by Normative Order No. 198/91 of September 13,
extinguished the Units in the University part and created the following Faculties: Faculty of Natural Resources
Engineering (FERN), Faculty of Marine Science and Environment (FCMA), Faculty of Economics (FE), FCHS and FCT. In
the Polytechnic Subsystem, schools are maintained: ESE, EST and ESGHT.
Nursing and health sciences education emerged at UAlg in 2001 through the integration of the Faro College of Nursing
(ESEF) at UAlg. In 2003, ESEF was converted into the Faro School of Health (ESSaF).
The installation of the medical course and the need to associate the field of Biomedical Sciences led to the creation, in
August 2008, of the Department of Biomedical Sciences and Medicine in direct dependence of the Rectory. This one
integrates the Degree in Biomedical Sciences, the master's degree in Medicine and the Master's and PhD in Biomedical
Sciences. In December 2008, with the new statutory revision, FERN, FCMA and FCT were grouped in a single Faculty,
the FCT. The EST gave origin to the Institute of Technology and the ESSaF to the School of Health).
Currently UAlg teaches 51 1st cycle courses, 5 integrated master courses, 4 postgraduate courses, 59 2nd cycle
courses, 23 3rd cycle courses and 10 Advanced Level Professional courses in 3 Colleges, 3 Schools, 1 Institute and a
Department. The administrative structure of UAlg consists of 5 General Support Services, 5 Service Directions, 2
Functional Units and Social Services.
A5. Missão da Instituição:
Conforme os seus estatutos, a Universidade do Algarve é um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do
conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, contribuindo para a promoção cultural e científica da
sociedade, com vista a melhorar a sua capacidade de antecipação e de resposta às alterações sociais, científicas e
tecnológicas, destinadas ao desenvolvimento das comunidades, em particular da região do Algarve, num quadro de
coesão social, promovendo e consolidando os valores da liberdade e da cidadania.
A5. Institution’s Mission:
According to its statutes, the University of Algarve is a center for the creation, transmission and diffusion of culture
and humanistic, artistic, scientific and technological knowledge, contributing to the cultural and scientific promotion of
society, with a view to improving its capacity of anticipation and response to social, scientific and technological
changes aimed at the development of communities, particularly in the Algarve region, within a framework of social
cohesion, promoting and consolidating the values of freedom and citizenship.
A6. Projeto educativo, científico e cultural (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3.º, nº 1 e artigo 40.º do RJIES)
De acordo com os seus Estatutos, para prossecução da sua missão, são atribuições da Universidade:
1. A formação humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional, através de, nomeadamente:
a) Cursos de ensino superior, universitário e politécnico;
b) Cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação especializada, bem como programas de
formação avançada;
c) Promoção da formação ao longo da vida.
2. A realização de investigação científica de alto nível e o desenvolvimento experimental, promovendo a difusão dos
seus resultados e a valorização social e económica do conhecimento e da inovação organizacional.
3. A colaboração com entidades públicas e privadas, designadamente através de:
a) O estabelecimento de protocolos, convénios, consórcios ou outros modelos de parceria com instituições de ensino
superior e de investigação nacionais, visando a prossecução conjunta das atividades inseridas no âmbito das
respetivas atribuições;
b) O estabelecimento de parcerias com empresas e instituições e a prestação de serviços à comunidade, numa
perspetiva de valorização recíproca, contribuindo para o desenvolvimento do país e, em particular, da região do
Algarve.
4. A promoção da internacionalização das suas atividades, através de:
a) O intercâmbio científico, educacional, tecnológico e cultural com instituições congéneres, assegurando a
mobilidade dos estudantes e restantes elementos da comunidade académica;
b) O apoio à projeção internacional das atividades desenvolvidas pelos seus membros;
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c) O estabelecimento de consórcios, convénios, protocolos ou outros modelos de parceria com instituições
estrangeiras, visando a prossecução conjunta das atividades inseridas no âmbito das respetivas atribuições;
d) A contribuição para a cooperação internacional e para a aproximação entre os povos;
e) A promoção da língua e cultura portuguesas, designadamente através da cooperação cultural, educacional,
tecnológica e científica com os países de língua oficial portuguesa.
5. A criação de instrumentos de promoção, sustentabilidade e avaliação, interna e externa da qualidade e de prestação
de contas, baseados em padrões reconhecidos e comparáveis no plano internacional, para o que procurará assegurar,
designadamente:
a) A permanente autoavaliação das suas atividades e dos seus resultados;
b) Formas de recrutamento e seleção dos estudantes, docentes e investigadores, que assegurem a valorização do
mérito de forma independente, nos termos da lei;
c) As condições para a formação, a qualificação e o desenvolvimento profissional de docentes, investigadores e
pessoal não docente;
d) A promoção da qualidade de vida e do trabalho dos estudantes, através da ação social e de programas que
fomentem o espírito crítico, o empreendedorismo, a competência e a competitividade profissional dos diplomados;
e) A instituição de prémios e incentivos destinados a reconhecer o mérito e a apoiar as atividades que valorizem a
Universidade no plano nacional e internacional;
f) O fomento da realização pessoal dos seus membros, dinamizando, designadamente, as atividades artísticas,
culturais e desportivas e a criação de um ambiente humano e educativo de diálogo e de tolerância;
g) A dinamização de plataformas virtuais e de mecanismos de ensino a distância, suportes de redes alargadas de
intervenção e de qualificação.
A6. Educational, scientific and cultural project (article 11th, no. 3, of LBSE; article 3rd, no. 1,article 40th of RJIES):
According to its statutes, to carry out its mission, the following are attributes of the University:
1. Humanistic, cultural, artistic, scientific, technical and professional training, in particular by:
a) Higher education, university and polytechnic courses;
b) Updating, improvement, specialization and specialized training courses, as well as advanced training programs;
c) Promoting lifelong learning.
2. The carrying out of high level scientific research and experimental development, promoting the dissemination of its
results and the social and economic valuing of knowledge and organizational innovation.
3. Collaboration with public and private entities, in particular through:
a) The establishment of protocols, agreements, consortia or other models of partnership with national higher
education and research institutions, aiming at the joint pursuit of activities within the scope of their respective
assignments;
b) The establishment of partnerships with companies and institutions and the provision of services to the community,
in a perspective of mutual appreciation, contributing to the development of the country and, in particular, of the region
of the Algarve.
4. The promotion of the internationalization of its activities, through:
a) Scientific, educational, technological and cultural exchange with similar institutions, ensuring the mobility of
students and other elements of the academic community;
b) Support for the international projection of the activities carried out by its members;
c) The establishment of consortia, agreements, protocols or other models of partnership with foreign institutions,
aiming at the joint pursuit of the activities included in the scope of their respective attributions;
d) Contribution to international cooperation and bringing peoples together;
e) The promotion of the Portuguese language and culture, in particular through cultural, educational, technological and
scientific cooperation with Portuguese-speaking countries.
5. The creation of instruments for the promotion, sustainability and internal and external assessment of quality, and
accountability, based on internationally recognized and comparable standards, in order to ensure, inter alia:
a) The permanent self-assessment of its activities and its results;
b) Forms of recruitment and selection of students, teaching staff and researchers, to ensure that merit is valued
independently, in accordance with the law;
c) The conditions for the training, qualification and professional development of teaching staff, researchers and nonteaching staff;
d) The promotion of the quality of life and work of students, through social action and programs that foster the critical
spirit, entrepreneurship, competence and professional competitiveness of graduates;
e) The institution of prizes and incentives to recognize the merit and to support activities that value the University
nationally and internationally;
f) The promotion of the personal fulfillment of its members, promoting, in particular, artistic, cultural and sporting
activities and the creation of a human and educational environment of dialogue and tolerance;
g) The promotion of virtual platforms and distance education mechanisms, which constitute the support for broad
intervention and qualification networks.

A7. Organização e gestão
A7.1. Órgãos de governo:
Os Órgãos de governo da Universidade do Algarve são o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão.
O Conselho Geral é o órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica da Universidade.
O Reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da Universidade. O Reitor dirige e representa a
Universidade.
O Conselho de Gestão é o órgão de gestão administrativa, patrimonial e financeira da Universidade bem como de
gestão dos recursos humanos. É composto pelo Reitor, que preside, o Vice-reitor designado, para o efeito pelo Reitor,
o Administrador, o responsável pelos serviços financeiros e patrimoniais e um estudante, designado pela Associação
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Académica.
Órgãos de governo das unidades orgânicas
As unidades orgânicas são unidades de ensino e investigação, dotadas de autonomia estatutária, científica,
pedagógica cultural e administrativa e são designadas por:
1) Faculdades, no caso do ensino universitário;
2) Escola Superior ou Instituto Superior, designadas por escolas, no caso do ensino politécnico.
São órgãos das unidades orgânicas, o Diretor, o Conselho Científico nas Faculdades, o Conselho Técnico-Científico
nas Escolas e o Conselho Pedagógico.
As competências destes órgãos encontram-se estabelecidas nos Estatutos da Universidade do Algarve.
A Universidade do Algarve tem, na dependência direta da Reitoria, o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina
(DCBM), ao qual se aplica mutatis mutandis, o disposto para as Unidades Orgânicas, com as adaptações que resultam
das normas inseridas nos Despachos que definem o funcionamento deste Departamento.
A7.1. Management bodies:
The organic units are units of teaching and research, with statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative
autonomy and are known as:
1) Faculties, in the case of university education;
2) School or Institute of higher learning, known as schools, in the case of polytechnic education.
The bodies of the organic units are: the Director, the Scientific Council in the Faculties, the Scientific -Technical
Council in the schools and the Pedagogical Council.
The assignments of these bodies are established in the statutes of the University of Algarve.
The University of Algarve has, on direct dependency of the Rector's Office, the Department of Biomedical Sciences and
Medicine (DCBM). The same regulations of the organic units are applied to DCBM, mutatis mutandis, with the
adaptations resulting from the rules included in the Orders that define the functioning of this Department.
A7.2. Adequação dos órgãos de governo (artigo 40.º e) e f) do RJIES):
De acordo com o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e conforme os seus estatutos a UAlg é uma
pessoa coletiva de direito público dotada de autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural, administrativa,
financeira, patrimonial e disciplinar. Estrutura-se em unidades orgânicas (Faculdades no ensino universitário e
Escolas ou Instituto Superior no ensino politécnico), unidades de investigação e de desenvolvimento, serviços e
unidades funcionais. As unidades orgânicas gozam de autonomia estatutária, científica,
pedagógica, cultural e administrativa.
Para efeitos de investigação e de desenvolvimento, a Universidade pode criar centros de investigação e centros de
estudos e desenvolvimento, que se regem por regulamento próprio, homologado pelo Reitor. Os centros de
investigação, reconhecidos e avaliados positivamente, nos termos da lei, gozam de autonomia científica e
administrativa, sem prejuízo da aplicação da legislação que regula a sua atividade, nomeadamente, em matéria de
organização, autonomia e de responsabilidade científicas próprias. Os centros de estudos e desenvolvimento gozam
de autonomia científica e a sua criação carece de parecer prévio por parte das unidades orgânicas cujos recursos
humanos e materiais os integram.
A Universidade dispõe ainda de Serviços de Ação Social, aos quais compete a execução da política de ação social,
sendo, nos termos de legislação própria, dotados de autonomia administrativa e financeira, com regulamento
orgânico, orçamento e pessoal próprios.
As atribuições e responsabilidades dos órgãos de governo e de consulta da UAlg, e das suas UO, serviços e UF
encontram-se bem estabelecidas nos Estatutos da UAlg, nos Estatutos das UO e no Regulamento Orgânico dos
Serviços da instituição, podendo também ser consultadas nos Anexos 1, 2 e 3 do Manual da Qualidade (MQUAlg v.2.0).
Conforme os estatutos da UAlg e o MQUAlg v.2.0, os docentes/investigadores encontram-se representados em todos
os órgãos da instituição: Conselho de Gestão, Conselho Geral, Senado Académico, Conselho Consultivo para a
Qualidade, Comissão de Garantia da Qualidade, Conselhos Científicos ou Técnico-Científicos, Conselhos
Pedagógicos. Os estudantes participam no Conselho Geral, no Senado Académico, no Conselho Consultivo para a
Qualidade, na Comissão de Garantia da Qualidade e nos Conselho Pedagógicos. Os trabalhadores não docentes
encontram-se representados no Conselho Geral, no Senado Académico, no Conselho Consultivo para a Qualidade e
na Comissão de Garantia da Qualidade.
Esta estrutura organizacional, com as respetivas atribuições e responsabilidades, assegura adequadamente a direção
e autonomia científica e pedagógica da UAlg e das suas Unidades Orgânicas, respondendo às necessidades dos seus
ciclos de estudo e assegurando a participação dos docentes, investigadores, estudantes e dos trabalhadores não
docentes no governo da Universidade.
A7.2. Adequacy of the management bodies (article 40th e) and f) of RJIES):
According to the Legal Regime of Higher Education Institutions and according to its statutes, UAlg is a public legal
entity with statutory, scientific, pedagogical, cultural, administrative, financial, patrimonial and disciplinary autonomy.
It is structured in Organic Units (Faculties in university subsystem and Schools or Higher Institute in polytechnic
subsystem), research and development units, services and functional units. The Organic Units enjoy statutory,
scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy.
For the purposes of research and development, the University may set up research centers and study and
development centers, which are ruled by their own regulations, approved by the Rector. The research centers,
recognized and evaluated positively, according to the law, enjoy scientific and administrative autonomy, without
prejudice to the application of the legislation that regulates their activity, in particular, with regard to their own
organization, autonomy and responsibility. The study and development centers enjoy scientific autonomy and their
creation requires previous specialized advice from the Organic Units whose human and material resources integrate
them.
The University also has Social Services, which are responsible for the implementation of social policy, being, under the
terms of its own legislation, endowed with administrative and financial autonomy, with organic regulation, its own
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budget and personnel.
The tasks and responsibilities of the governing and consulting bodies of UAlg, and its UO, services and UF are well
established in UAlg’s Statutes, the UO Statutes and the Institutional Regulation of the Institution's Services, and may
also be consulted in Annexes 1, 2 and 3 of the Quality Manual (MQUAlg v.2.0).
According to UAlg’s statutes and MQUAlg v.2.0, the teachers / researchers are represented in all institution’s organs:
Management Council, General Council, Academic Senate, Quality Advisory Board, Quality Assurance Committee,
Scientific or Technical-Scientific Councils, Pedagogical Councils. Students participate in the General Council, the
Academic Senate, the Quality Advisory Board, the Quality Assurance Committee and the Pedagogical Councils. Nonteaching workers are represented on the General Council, the Academic Senate, the Quality Advisory Board and the
Quality Assurance Committee.
This organizational structure, with its own attributions and responsibilities, adequately ensures the direction and
scientific and pedagogical autonomy of UAlg and its Organic Units, responding to the needs of its study cycles and
ensuring the participation of teachers, researchers, students and non-employees.
A7.3. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1 c) do RJAES):
Existe, a nível institucional, não estando certificado pela A3ES (segue para A7.3.2)
A7.3.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
A7.3.1. System evolution (when system certified by A3ES)
Not applicable.
A7.3.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Desde 2014 o SIGQUAlg tem vindo a ser desenvolvido numa abordagem bottom-up. A primeira versão do Manual da
Qualidade da UAlg foi homologada pelo Reitor a 14/08/2013. Tendo em conta o forte investimento na sistematização e
implementação de processos e procedimentos com vista à melhoria contínua da qualidade nas várias áreas de
atuação da Universidade, que se iniciou em 2014, foi tomada a decisão de não proceder em 2015 à revisão do Manual
da Qualidade, por se entender que nesse momento ainda se encontravam em curso muitas alterações no SIGQUAlg e
que este iria sofrer modificações profundas em 2016. A nova versão do Manual da Qualidade -MQUAlg v.2.0,
recentemente concluída, integra os desenvolvimentos ocorridos a nível de processos e procedimentos internos
decorrentes da estratégia para a Qualidade da UAlg e responde, simultaneamente, à natural evolução dos requisitos
externos, normativos e legais, para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade das Instituições de Ensino Superior
(SIGQ) a nível nacional e internacional, nomeadamente os referenciais para os SIGQ da A3ES que integram o Manual
para o Processo de Auditoria dos SIGQ nas IES (V1.2, outubro de 2016). Estes últimos foram recentemente revistos,
integrando a adaptação aos referenciais da nova versão da ESG de 2015 que estabelece os padrões e orientações
europeus para os SIGQ das IES.
Conforme o MQUAlg, v.2.0, o SIGQUAlg, tem como centro nuclear a missão da UAlg, estabelecida nos seus estatutos,
e as linhas orientadoras que integram o Plano Estratégico quadrienal. Estas estão articuladas com a política e os
objetivos para a qualidade e são concretizadas através de objetivos, iniciativas estratégicas e respetivos indicadores,
estabelecidos para cada uma das vertentes: Ensino, Investigação, Extensão e Governança. A prossecução destes
objetivos é concretizada através dos Planos de Atividades anuais e monitorizada anualmente com os Relatórios de
Atividade. A Comissão de Garantia de Qualidade (CGQ) tem responsabilidade direta na implementação, monitorização
e melhoria contínua do SIGQUAlg, que é supervisionado pelo Conselho Consultivo para a Qualidade (CCQ). O
Gabinete de Avaliação e Qualidade encontra-se representado nessas duas estruturas e é responsável pela
operacionalização do SIGQUAlg em articulação permanente com a Reitoria. A CGQ integra representantes das
diversas estruturas da UAlg, bem como dos estudantes, alumni e entidades externas relevantes. Esta estruturação
basilar do SIGQUAlg permite um envolvimento efetivo de todas as estruturas e comunidade académica da UAlg, bem
como das entidades externas interessadas, contribuindo para a disseminação de uma cultura de qualidade na
Universidade percetível e participada por todos. A política institucional para a qualidade, a articulação entre o
SIGQUAlg e os órgãos de governo e de gestão da UAlg e a participação das partes interessadas nos processos de
garantia da qualidade encontram-se estabelecidas no MQUAlg v.2.0 que inclui, nomeadamente, a informação sobre
toda a documentação relevante sobre a organização e definição das responsabilidades.
No ensino e aprendizagem, os procedimentos de conceção, criação e extinção da oferta formativa encontram-se
definidos e estabelecidos. O Sistema Integrado de Monitorização do Ensino e Aprendizagem (norma SIMEA v. 1.1)
sistematiza os processos de recolha e análise da informação sobre o ensino e aprendizagem, envolve os docentes, os
estudantes, os Responsáveis por Unidades Curriculares (RUC), os Diretores de Curso (DC), os Conselhos
Pedagógicos (CP), os Conselhos Científicos/Técnico-Científicos (CC/CTC) e os Diretores de UO, comprometendo-os
no processo de melhoria contínua da qualidade da oferta formativa existente e dos respetivos processos de ensino e
aprendizagem. O processo de criação, atualização e divulgação das Fichas de Unidade Curricular responsabiliza os
RUC e os DC, mobilizando-os para um trabalho conjunto de articulação dos objetivos das UC, programas,
metodologias de ensino e aprendizagem, métodos de avaliação e bibliografia com os objetivos para oferta formativa
em causa. Existem mecanismos para análise e resposta às reclamações dos estudantes. O Gabinete de Apoio ao
Estudante com Necessidades Educativas Especiais assegura que os processos de ensino e aprendizagem e as
condições logísticas e de apoio se adequam a estes estudantes. Os procedimentos e critérios de admissão de
estudantes, de progressão, de reconhecimento e de certificação estão estabelecidos, são divulgados e aplicados. A
plataforma informática do sistema académico (SIGES) permite o acompanhamento e monitorização de toda a
informação referente ao percurso académico dos estudantes e à evolução da oferta formativa. O Gabinete Alumni e
Saídas Profissionais acompanha o percurso profissional dos estudantes que concluíram a sua formação e promove a
inserção profissional.
No âmbito da investigação o SIGQUAlg integra as normas da Fundação para a Ciência e Tecnologia para a recolha de
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indicadores e para a elaboração dos relatórios periódicos para acompanhamento e avaliação externa dos centros de
investigação. O contacto dos estudantes com a investigação é monitorizado no âmbito do SIMEA. A Unidade de Apoio
à Investigação e Formação Pós-graduada (UAIC) promove e apoia a atividade de investigação e desenvolvimento e a
formação pós-graduada na UAlg. O Conselho de Investigação da UAIC tem como principais responsabilidades a
aprovação do Plano Anual de Atividades da UAIC, a articulação das linhas de investigação da UAlg, a apreciação de
propostas de criação e de extinção de Unidades de Investigação e de cursos de formação pós-graduada. O CRIA –
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia é uma divisão da UAIC que tem como atribuições a
valorização e validação do conhecimento gerado nos centros de investigação, centros de estudos e demais unidades
de I&DT. Na colaboração interinstitucional e com a comunidade (extensão) o SIGQUAlg integra os planos de atividades
do Grupo de Trabalho para as atividades de extensão criado pelo despacho RT.21/2014. O grupo de trabalho para as
atividades de extensão integra um representante de cada Unidade Orgânica e do Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina e realiza anualmente um relatório sobre as atividades de extensão desenvolvidas na UAlg. O
CRIA elabora anualmente o seu relatório de atividades que é complementar ao dos grupos de trabalho. As reuniões
periódicas do grupo de trabalho contam com um representante do CRIA, possibilitando o acompanhamento do
trabalho que está a ser realizado, bem como a sua monitorização sendo, sempre que necessário, tomadas as decisões
necessárias para o cumprimento dos objetivos.
O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) tem como atribuições promover as atividades de
internacionalização, nomeadamente, através da promoção da participação da UAlg em redes de cooperação
interuniversitárias, do apoio à receção e organização de visitas para delegações estrangeiras e da promoção e
organização dos programas de mobilidade para estudantes, trabalhadores docentes e não docentes e investigadores
(outgoing e incoming). O GRIM exerce as suas funções em articulação com as Unidades Orgânicas, com os Serviços
Académicos e com a UAIC. Este Gabinete dispõe de procedimentos para promover, monitorizar e avaliar as atividades
no âmbito da internacionalização, permitindo a tomada de decisão para a melhoria contínua das suas atividades,
contribuindo para o desenvolvimento estratégico da instituição. As políticas de gestão do pessoal são claras e
transparentes.
A UAlg dispõe de normas e procedimentos para recolha de informação relativa às competências e resultados da
atuação do pessoal docente e não docente, no âmbito da avaliação de desempenho, formação, promoção e
reconhecimento de mérito. Existem mecanismos de regulação e de garantia de que os processos de decisão são
adequados, implementados e monitorizados.
No âmbito dos Serviços de Apoio, a UAlg dispõe dos mecanismos necessários para que a planificação, gestão e
melhoria contínua destes recursos respondam às necessidades das atividades desenvolvidas e a desenvolver. No que
se refere à Gestão da Informação, a UAlg dispõe de mecanismos de recolha, análise e divulgação interna da
informação relevante para as partes interessadas, que permitem a tomada de decisões e definição de estratégias para
a melhoria dos processos e dos resultados e o respetivo seguimento. A publicação de informação relevante para as
partes interessadas é realizada através da intranet para a Comunidade Académica e do Portal da UAlg para o exterior.
O Gabinete de Comunicação e Protocolo é o responsável pela gestão da informação disponível no Portal, em
articulação com a Reitoria e com o apoio das Unidades Orgânicas, Unidades de Investigação, Unidades Funcionais,
Serviços e Gabinetes da instituição.
A7.3.2. Brief description of system (when system not certified by A3ES):
Since 2014, SIGQUAlg has been developed in a bottom-up approach. The first version of the UAlg Quality Manual was
approved by the Rector on August 8th, 2013. Considering the strong investment in the systematization and
implementation of processes and procedures for the continuous improvement of quality in the various areas of action
of the University, which began in 2014, it was decided, in 2015, not to proceed with the Quality Manual’s revision,
giving the understanding that many changes were still underway at SIGQUAlg at this time and that it would still be
subjected to profound changes in 2016. The new version of the Quality Manual (MQUAlg v.2.0), recently completed,
integrates the developments that have taken place in the processes and internal procedures resulting from UAlg’s
Quality strategy and simultaneously responds to the natural evolution of external requirements, legal and normative,
for Higher Education Institutions Internal Quality Assurance Systems (SIGQ) at national and international level, namely
the referents to the A3ES’s SIGQs that are part of the SIGQ’s Audit Process Manual in Higher Education Institutions
(IES) (V1.2, October 2016). The latter have recently been revised, integrating the referents adaptation of 2015 ESG’s
new version, which determines the European standards and orientations for IES’s SIGQ.
According to UAlg’s Quality Manual, Version 2.0 (MQUAlg, v.2.0), SIGQUAlg has, as its core, UAlg’s mission,
established in its statutes and the guidelines incorporate the quadrennial Strategic Plan. These are articulated with the
quality policy and objectives and are materialized through objectives, strategic initiatives and related indicators,
established for each one of the following domains: Teaching, Research, Extension and Governance. The pursuit of
these objectives is accomplished through the annual Activity Plans and annually monitored with the Activity Reports.
The Quality Assurance Committee (CGQ) has direct responsibility for the implementation, monitoring and continuous
improvement of SIGQUAlg which is supervised by the Quality Advisory Board (QCC). The Assessment and Quality
Office is represented in these two structures and is responsible for the operationalization of SIGQUAlg in permanent
articulation with the University Rectorate. CGQ integrates representatives of the various UAlg structures, as well as
student’s, alumni and relevant external entities. This basic structuring of SIGQUAlg allows an effective involvement of
all of UAlg structures and academic community, as well as of the interested external entities, contributing to
disseminate a quality culture in the University perceived and participated by all. The quality institutional policy, the
articulation between SIGQUAlg and UAlg governance and management bodies, and the participation of external
entities in quality assurance processes are set out in the Quality Manual, Version 2.0. which includes, namely, all
relevant documentation about the organization and definition of responsibilities.
Regarding teaching and learning, the conceiving procedures, creation and extinction of the academic offer are defined
and established. The Integrated System for Monitoring Teaching and Learning (SIMEA v 1.0 standard) systematizes the
collecting processes, information analysis on teaching and learning, involves teachers, students, the Responsible for
Curricular Units (RUC), the Course Directors (DC), the Pedagogical Councils, the Scientific/Technical Scientific
Councils and the Organic Units Directors, committing them in the process of continuous improvement of the quality of
the existing academic offer and in the related teaching and learning processes. The process of creating, updating and
disseminating the Curricular Units Forms holds the RUC and the DCs responsible, mobilizing them for a joint work in
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articulating UC objectives, programs, teaching and learning methodologies, evaluation methods and bibliography with
the objectives for the academic offer in question. There are mechanisms to analyze and respond to student complaints.
The Special Educational Needs Student’s Support Office ensures that the teaching and learning processes, the logistic
and support conditions are adequate for these students. The procedures and criteria for student’s admissions,
progression, recognition and certification are established, disclosed and applied. The computer platform of the
academic system (SIGES) allows the monitoring of all the information regarding the students’ academic course and the
evolution of the academic offer. The Alumni and Career Opportunities Office accompanies the professional course of
students who have completed their graduation and promotes their professional insertion.
In the research scope, SIGQUAlg integrates the standards of the Foundation for Science and Technology for the
indicators collection and for the elaboration of periodic reports for research centers monitoring and external
assessment. Students' contact with research is monitored within SIMEA’s framework. The Research and Postgraduate
Education Support Centre (UAIC) promotes and supports research and development activity and postgraduate
education at UAlg. The main responsibilities of the Research Council of the UAIC are the approval of UAIC’s Annual
Activities Plan, the articulation of UAlg’s lines of research, the evaluation of proposals for creation and extinction of
Research Units and postgraduate education courses. The CRIA - Entrepreneurship and Technology Transfer Division
is a UAIC’s structure that has as attributions the valorization and validation of the knowledge generated in research
centers, study centers and other R & D units. In interinstitutional collaboration and with the community (extension)
SIGQUAlg integrates the work plans of the Working Group for the extension activities created by the Rectorate
Dispatch RT.21/2014. The work group for extension activities includes a representative of each Organic Unit and
annually reports on extension activities carried out at Ualg. CRIA prepares its annual activity report which
complements that of the working groups. The regular meetings of the working group includes a CRIA representative,
which enables the follow up of the work that is being carried out, as well as its monitoring and, whenever needed, the
necessary decisions to achieve the objectives.
The International Relations and Mobility Office (GRIM) has as its attributions to promote internationalization activities,
namely through the promotion of UAlg’ participation in interuniversity cooperation networks, support for the reception
and organization of foreign delegations visits, promoting and organizing Mobility programs for students, teachers and
non-teaching staff and researchers (outgoing and incoming). GRIM carries out its duties articulated with the Organic
Units, Academic Services and the UAIC. This Office has procedures to promote, monitor and evaluate the activities in
the scope of internationalization, allowing decision making for the continuous improvement of its activities,
contributing to the strategic development of the institution.
Staff management policies are clear and transparent. UAlg disposes rules and procedures for collecting information
regarding the skills and work results of teaching and non-teaching staff, in the scope of performance evaluation,
training, promotion and merit recognition. There are regulating mechanisms ensuring that decision processes are
appropriate, implemented and monitored.
In the scope of the Support Services, UAlg has the necessary mechanisms to ensure that planning, management and
continuous improvement of these resources respond to the needs of the past and future activities. With regard to
Information Management, UAlg has in place mechanisms for collecting, analyzing and internally release information
relevant to parties involved, which allow decision-making and the definition of strategies for processes and results
improvement and related follow-up. Publication of relevant information for interested parties is done for Academic
Community through the intranet and to the outside through UAlg’ Portal, being the Communication and Protocol Office
the responsible for the management of the available information in this platform, in collaboration with the University
Rectorate and with the support of the Organic Units, Research Units, Functional Units, Services and Offices of the
institution.
A7.3.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf

A8. Ensino
A8.1. Procura e acesso (artigo 4º, nº 2 c) do RJAES):
A UAlg ministra cursos de formação inicial (cursos de 1.º ciclo e mestrado integrado) e cursos de formação avançada
(cursos de 2.º ciclo e de 3.º ciclo).
O recrutamento para os cursos de formação inicial, todos lecionados em português, é realizado através do Concurso
Nacional de Acesso (CNA), dos Concursos Especiais (Titulares das provas especialmente adequadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos; Titulares de diploma de especialização
tecnológica (DET); Titulares de diploma de técnico superior profissional (DTeSP); Titulares de outros cursos
superiores; Titulares do grau de licenciado candidatos ao Mestrado Integrado em Medicina; e Estudante Internacional)
e dos Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso.
Cursos de Formação Inicial
Em 2016/17, o número de inscritos pela 1.ª vez em cursos de formação inicial, reportado no 2.º momento RAIDES, foi
de 1508 (CNA: 1092 (72,4%); outros regimes: 416 (27,6%)), distribuídos por 43 cursos.
Os candidatos colocados nas diferentes fases do CNA apresentaram a seguinte proveniência geográfica (por
distritos): Faro – 60,0%; Lisboa – 7,6%; Beja – 7,1%; Setúbal – 5,4%; Évora – 3,5%; Porto – 2,7%; Santarém – 2,6%;
Leiria – 2,0%; Resto do país – 9,1%.
Para a promoção do recrutamento de novos estudantes através do CNA são desenvolvidas as seguintes ações
específicas:
1. Disponibilização online, portal e redes sociais, de conteúdos relativos à oferta formativa;
2. Visitas a escolas secundárias, com maior incidência do Algarve, para divulgação da oferta formativa (mais de
20/ano);
3. Participação em feiras de ensino, de âmbito nacional (ex.: Futurália) e regional (ex.: Opto.eu); 4. realização (anual)
do Dia Aberto (2000 visitantes em 2017);
5. Palestras em escolas secundárias sobre temas específicos, inseridos em contextos letivos, através do projeto
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Equipa UAlg (mais de 100/ano);
6. Atribuição de bolsa excelência (pagamento da propina do 1.º ano por uma empresa aderente) aos estudantes que
ingressam com classificações mais elevadas (40 bolsas/ano);
7. Realização de Cursos de Verão dirigidos a jovens entre os 15 e os 18 anos (150 participantes/ano);
8. Promoção e adesão a concursos dirigidos a jovens do ensino secundário (ex: MITOSE: Ciência a Sul; Olimpíadas de
Química; TOPAS – torneio de programação);
9. Divulgação de ciência, através de notícias em órgãos de comunicação social, nacionais e regionais;
10. Comunicação paga (publicidade) em diversos suportes (ex: jornais/revistas em papel e online; outdoors).
Os 416 inscritos pela 1.ª vez em cursos de formação inicial através de outros regimes, que não o CNA, apresentam a
seguinte distribuição, por ordem decrescente da dimensão do recrutamento: estudantes internacionais – 145; maiores
de 23 anos – 101; mudança de instituição/curso – 91; titulares de outros cursos superiores – 49; titulares de diploma
de especialização tecnológica -20; bolseiros nacionais de PALOP – 9; funcionários estrangeiros de missão diplomática
e seus familiares – 1.
Os estudantes internacionais representaram 9,6% do recrutamento total, com presença em 36 dos 43 cursos de
formação inicial, sendo oriundos quase exclusivamente (98,0%) do Brasil. Considera-se que os resultados obtidos são
consequência dos seguintes fatores:
1. Assinatura de protocolo com o INEP (Brasil), em 18/09/2014, para utilização dos resultados do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) para ingresso em cursos de formação inicial (2.ª IES nacional a fazê-lo);
2. Adequada calendarização das várias fases do concurso à realidade brasileira, com uma monitorização permanente
dos processos e dos resultados alcançados;
3. Destaque permanente ao concurso para estudantes internacionais na página de entrada do portal da UAlg;
4. Gestão da divulgação através das redes sociais;
5. Facilidade de navegação no portal onde é possível obter toda a informação necessária para realização de
candidatura;
6. Adequada articulação entre os vários intervenientes internos no processo (Serviços Académicos; Gabinete de
Comunicação e Protocolo; Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade; Serviços de Ação Social; Serviços
Financeiros e Patrimoniais)
7. Legibilidade do valor das taxas académicas (apenas 2 níveis);
8. Criação de um regime de incentivos à inscrição de estudantes internacionais nos ciclos de estudos de formação
inicial da UAlg,
A promoção do recrutamento dos maiores de 23 anos, que representaram 6,7% do número total de inscritos pela 1.ª
vez, é realizada através de informação disponibilizada no portal e de nota de imprensa que é amplamente difundida
pelos órgãos de comunicação social regionais. A instituição tem vindo a oferecer um curso de preparação para a
componente específica de Matemática com o objetivo de preparar os candidatos para o exame para o acesso ao
ensino superior de maiores de 23 anos. Os candidatos aprovados no curso de preparação podem requerer a dispensa
da realização da prova da componente específica de Matemática. São ainda oferecidos cursos livres de preparação
para as provas de Economia e de Inglês. Em 2016/17, os 101 novos estudantes inscritos encontram-se distribuídos por
33 dos 43 cursos de formação inicial, com 31% concentrados nos 3 cursos com funcionamento em regime pós-laboral.
Pela sua natureza, não são desenvolvidas quaisquer ações específicas para recrutamento de titulares de outros
cursos superiores ou para as mudanças de instituição/curso para além da informação disponível no portal relativa ao
calendário de candidatura e respetivas condições exigidas.
Relativamente a titulares de cursos de especialização tecnológica e a cursos técnicos superiores profissionais, para
além da informação disponível no portal, o concurso de acesso é divulgado ao longo da frequência dos respetivos
cursos.
O Mestrado Integrado em Medicina, sem deixar de ser um ciclo de estudos de formação inicial, merece uma referência
específica pois não admite estudantes através do CNA uma vez que se trata de um mestrado integrado – parte
terminal, pelo que o recrutamento é realizado em exclusivo através do concurso especial para titulares do grau de
licenciado. Em 2016/17, para a 8.ª edição do curso, ingressaram 48 novos estudantes, correspondente ao número de
vagas colocadas a concurso. A promoção das candidaturas é realizada através de informação disponibilizada no
portal e de nota de imprensa que é difundida pelos órgãos de comunicação social. O regulamento de candidatura e
seleção estabelece várias fases, a primeira das quais, com carácter eliminatório, inclui realização de provas que
podem realizadas em Faro, Lisboa ou Porto, de acordo com a escolha do(a) candidato(a). Para o processo de
admissão para a 9.ª edição, a iniciar em 2017/18, que se encontra em curso, as provas da 1.ª fase de seleção
distribuíram-se do seguinte modo: Faro – 118; Lisboa – 83; Porto – 56.
Cursos de 2.º ciclo
Em 2016/17, o número de inscritos 1.ª vez em cursos de 2.º ciclo, reportado no 2.º momento RAIDES, foi de 665,
distribuídos por 48 cursos, os quais podem ser distinguidos do seguinte modo: cursos em parceria (5 internacionais e
1 nacional, com 90 inscritos) e cursos só UAlg (42, com 575 inscritos). Os cursos com parceiros internacionais são ou
foram cursos Erasmus Mundus e têm dinâmicas próprias de recrutamento estabelecidas no seio dos consórcios, com
períodos de candidatura específicos. Por sua vez, os cursos só UAlg, fruto de políticas internas consensualizadas com
as unidades orgânicas, apresentam um calendário de candidaturas comum o que potencia a capacidade de
comunicação da oferta. Neste universo, 31 cursos são lecionados em língua portuguesa (466 inscritos) e 11 lecionados
exclusivamente em inglês ou em inglês/português (109 inscritos), dependendo dos conhecimentos linguísticos dos
estudantes. O número de novos estudantes estrangeiros em cursos só UAlg foi de 86 (15,0% do total), 59 dos quais
para os cursos não lecionados exclusivamente em português. O Brasil, com 22 novos estudantes, constitui o maior
contingente do recrutamento internacional para cursos só UAlg. A promoção internacional assenta exclusivamente no
online, através do portal e das redes sociais.
Cursos de 3.º ciclo
Em 2016/17, o número de inscritos 1.ª vez em cursos de 3.º ciclo, reportado no 2.º momento RAIDES, foi de 59 (21 dos
quais de nacionalidade estrangeira), distribuídos por 14 programas, 2 dos quais em associação. As políticas de
recrutamento estão muito associados aos centros de investigação, a projetos de investigação e a linhas de
financiamento institucionais, sejam nacionais ou internacionais.
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A8.1. Demand and admission (article 4th, no. 2 c), of RJAES):
UAlg provides initial education courses (1st cycle courses and integrated master's degree) and advanced training
courses (2nd and 3rd cycle courses).
The recruitment for the initial training courses, all taught in Portuguese, is carried out through the National Access
Competition (CNA), the Special Competitions (Holders of the tests especially suitable to evaluate the ability to attend
higher education of those over 23 years; Diploma holders of technological specialization (DTeSP); Holders of other
higher education courses; Holders of the bachelor's degree candidates for the Integrated Masters in Medicine; And
International Student) and the Re-Entry and Change of Institution / Course Regimes. Holders of other higher education
courses; Holders of the bachelor's degree candidates for the Integrated Masters in Medicine; And International
Student) and the Re-Entry and Change of Institution / Course Regimes.
Initial Training Courses
In 2016/17, the number of first-time enrolments in initial training courses, reported in the 2nd RAIDES moment, was
1508 (CNA: 1092 (72.4%), other regimes: 416 (27.6 %)), distributed in 43 courses.
The candidates placed in the different phases of the CNA had the following geographical provenance (by districts):
Faro - 60.0%; Lisbon - 7.6%; Beja - 7.1%; Setúbal - 5.4%; Évora - 3.5%; Porto - 2.7%; Santarém - 2.6%; Leiria - 2.0%; Rest
of the country - 9.1%.
To promote the recruitment of new students through the CNA, the following specific actions are developed:
1. Online availability, portal and social networks, of contents related to the education offer;
2. Visits to secondary schools, with greater incidence in the Algarve, to publicize the education offer (more than
20/year);
3. Participation in teaching fairs, national (eg Futurália) and regional (eg Opto.eu);
4. Open Day (annual - 2000 visitors in 2017);
5. Lectures in secondary schools on specific subjects, inserted in school contexts, through the project UAlg Team
(more than 100 / year);
6. Attribution of excellence scholarship (payment of 1st year tuition by an adherent company) to students who enter
with higher classifications (40 scholarships/year);
7. Summer Courses for young people between 15 and 18 years old (150 participants/year);
8. Promotion and participation in competitions aimed at young people in secondary education (eg MITOSE: Science to
the South; Chemistry Olympics; TOPAS - programming tournament);
9. Science dissemination, through news in national and regional media;
10. Paid communication (advertising) on various media (eg paper and online newspapers/magazines, billboards).
The 416 first time enrolled in initial education courses through other regimes than the CNA have the following
distribution, in descending order of recruitment size: international students - 145; Over 23 years old - 101; Change of
institution/course - 91; Holders of other higher education courses - 49; Holders of a technological specialization
diploma - 20; PALOP’s nationals scholarship holders - 9; Foreign officials of diplomatic missions and their families – 1.
International students represented 9.6% of the total recruitment, with a presence in 36 of the 43 initial education
courses, coming almost exclusively (98.0%) from Brazil. It is considered that the obtained results are consequence of
the following factors:
1. Signing a protocol with INEP (Brazil), on 09/18/2014, to use the results of the National High School Examination
(ENEM) for admission to initial training courses (2nd national IES to do so);
2. Adequate timing of the procedures various phases Brazilian reality, with a permanent monitoring of the processes
and achieved results;
3. Permanent highlight to international student’s enrollment on UAlg’s portal homepage;
4. Information dissemination management through social networks;
5. An easy portal where it is possible to obtain all the necessary information to carry out the application;
6. Adequate articulation between the various internal actors in the process (Academic Services, Communication and
Protocol Office International Relations and Mobility Office, Social Services, Financial and Patrimonial Services);
7. Readability of academic fees (only 2 levels);
8. Creation of an incentive regime for international student’s enrollment in UAlg's initial training courses.
The promotion of the recruitment of those over 23 years old, which represented 6.7% of the total number of the first
time enrolled, is carried out through the information available on UAlg’s portal and a press release that is widely
disseminate by the regional media. The institution has been offering a preparation course for the specific component
of Mathematics with the aim of preparing the candidates for the examination for access to higher education for those
over 23 years. Candidates who are approved in the preparation course may be required to be dismissed from the
specific Mathematics component test. Free preparation courses for Economy and English tests are also offered. In
2016/17, the 101 new enrolled students are distributed in 33 of the 43 initial training courses, with 31% concentrated in
the three post-work regimen courses.
By their nature, no specific actions are taken to recruit new graduates or institution/course changes other than the
information available on the portal regarding the application deadline and the required conditions.
In relation to holders of technological specialization courses and professional higher technical courses, in addition to
the information available on the portal, the access contest is publicized along the frequency of the respective courses.
The Integrated Master in Medicine, while still being a cycle of initial formation studies, deserves a specific reference
because it does not admit students through the CNA since it is an integrated master's degree - terminal part, reason
why the recruitment is carried out exclusively through the special competition for holders of a higher degree. In
2016/17, for the course’s 8th edition, 48 new students entered, corresponding to the number of places placed in the
competition. The promotion of applications is carried out through information provided on the portal and a press
release that is disseminated by the media. The application and selection regulations establish several phases, the first
of which, in an eliminatory way, includes the performance of tests that can be carried out in Faro, Lisbon or Porto,
according to the candidate’s choice. For the 9th edition’s (starting in 2017/18) admission process, which is underway,
the 1st selection tests phase were distributed as follows: Faro - 118; Lisbon - 83; Porto - 56.
2nd cycle courses
In 2016/17, the number of first-time enrollees in 2nd cycle courses, reported in the 2nd RAIDES moment, was 665,
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distributed in 48 courses, which can be distinguished as follows: partnership courses (5 international and 1 national,
with 90 subscribers) and fully UAlg courses (42, with 575 subscribers). Courses with international partners are, or have
been, Erasmus Mundus courses and have their own recruitment dynamics within the consortia, with specific
application periods. In turn, the fully UAlg courses, result of internal policies consensual with the organic units,
present a common schedule of applications which enhances the communication capacity of the offer. In this universe,
31 courses are taught in Portuguese (466 enrolled) and 11 are taught exclusively in English or in English / Portuguese
(109 enrolled), depending on the students' linguistic knowledge. The number of new foreign students in fully UAlg
courses was 86 (15.0% of the total), 59 of which for courses not taught exclusively in Portuguese. Brazil, with 22 new
students, constitutes the largest contingent of international recruitment for fully UAlg courses. The international
promotion is based exclusively on the online, through the portal and social networks.
3rd cycle courses
In2016/2017, the number of first-time enrollees in 3rd courses, reported in the 2nd RAIDES moment, was 59 (21 of them
of foreign nationality), distributed in 14 programs, 2 of which in partnership. Recruitment policies are very closely
linked to research centers, research projects and institutional funding lines whether national or international.
A8.2. Sucesso escolar (artigo 4º, nº 2 d) e e) do RJAES):
No inquérito RAIDES 2016, a UAlg reportou a graduação de 1300 estudantes em 2015/16, com a seguinte distribuição:
a) Por nível de formação: 1.º ciclo – 918; mestrado integrado – 50; mestrado integrado (parte terminal) – 30; 2.º ciclo –
256; 3.º ciclo – 46.
b) Por subsistema de ensino: universitário – 640; politécnico – 660.
c) Por áreas CNAEF (1 dígitos): Educação – 61; Artes e Humanidades – 76; Ciências Sociais e Comércio – 369;
Ciências, Matemática e Informática – 212; Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção – 176; Agricultura –
22; Saúde e Proteção Social – 243; Serviços – 141.
d) Por UO: DCBM – 104; FCHS – 140; FCT – 274; FE – 122; ESEC – 171; ESGHT – 236; ISE – 109; ESS – 144.
Não considerando o 3.º ciclo, a percentagem de graduados no número de anos de duração dos ciclos de estudos foi
48,2%, com a seguinte distribuição:
a) Por nível de formação: 1.º ciclo – 53,3%; mestrado integrado – 42,0%; mestrado integrado (parte terminal) – 100,0%;
2.º ciclo – 33,6% (o reduzido valor resulta da dificuldade em discutir até ao final de dezembro todas as teses/projetos
entregues até setembro)
b) Por subsistema de ensino: universitário – 47,6%; politécnico – 52,0%.
c) Por áreas CNAEF (1 dígito): Educação – 68,9%; Artes e Humanidades – 69,4%; Ciências Sociais e Comércio – 48,3%;
Ciências, Matemática e Informática – 46,9%; Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção – 20,8%;
Agricultura – 47,4%; Saúde e Proteção Social – 71,4%; Serviços – 39,6%.
d) Por UO: DCBM – 72,7%; FCHS – 63,3%; FCT – 34,8%; FE – 36,8%; ESEC – 69,6%; ESGHT – 41,9%; ISE – 25,7%; ESS –
67,4%.
A duração média para obtenção do grau de doutor foi de 5,2 anos. Para as restantes formações temos os seguintes
tempos médios para conclusão dos cursos:
a) Cursos de 1.º ciclo de 3 anos: 3,8 anos (+26,7%)
b) Cursos de 1.º ciclo de 4 anos: 4,5 anos (+12,5%)
c) Mestrado integrado (5 anos): 5,6 anos (+12,0%)
d) Mestrado integral – parte terminal (4 anos): 4,0 anos (+0,0%)
e) Cursos de 2.º ciclo (2 anos): 2,8 anos (+40,0%)
Não considerando o 3.º ciclo, com classificação final qualitativa, os 1254 licenciados e mestres obtiveram uma
classificação final média de 14,2 valores, com as seguintes distribuições:
a) Por nível de formação: 1.º ciclo – 13,7; mestrado integrado – 14,2; mestrado integrado (parte terminal) – 16,2; 2.º
ciclo – 15,7.
b) Por subsistema de ensino: universitário – 14,4; politécnico – 14,0.
c) Por áreas CNAEF (1 dígito): Educação – 14,8; Artes e Humanidades – 14,6; Ciências Sociais e Comércio – 14,2;
Ciências, Matemática e Informática – 14,5; Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção – 13,2; Agricultura –
14,3; Saúde e Proteção Social – 14,7; Serviços – 13,7.
d) Por UO: DCBM – 15,5; FCHS – 14,9; FCT – 13,9; FE – 14,0; ESEC – 14,5; ESGHT – 13,7; ISE – 13,4; ESS – 14,4.
Ainda de acordo com os dados submetidos no inquérito RAIDES 2016, 1316 estudantes de cursos de graduação
reportados no RAIDES 2015 não renovaram a inscrição em 2016/17, sem que tenham concluído a sua formação. O
número de abandonos representa 18,4% dos estudantes inscritos em 2015/16.
a) Por nível de formação: 1.º ciclo – 800 abandonos (15,8% dos inscritos em 2015/16); mestrado integrado – 29
abandonos (9,6% dos inscritos em 2015/16); mestrado integrado (parte terminal) – 0 abandonos; 2.º ciclo – 448
abandonos (32,6% dos inscritos em 2015/16); 3.º ciclo – 39 abandonos (14,0% dos inscritos em 2015/16).
b) Por subsistema de ensino: subsistema universitário – 648 abandonos (18,5% dos inscritos em 2015/16); subsistema
politécnico – 668 abandonos (18,3% dos inscritos em 2015/16).
c) Por áreas CNAEF (1 dígitos): Educação – 58 abandonos (19,9% dos inscritos em 2015/16); Artes e Humanidades –
115 abandonos (22,6% dos inscritos em 2015/16); Ciências Sociais e Comércio – 449 abandonos (22,6% dos inscritos
em 2015/16); Ciências, Matemática e Informática – 140 abandonos (17,0% dos inscritos em 2015/16); Engenharia,
Indústrias Transformadoras e Construção – 218 abandonos (23,6% dos inscritos em 2015/16); Agricultura – 35
abandonos (25,9% dos inscritos em 2015/16); Saúde e Proteção Social – 113 abandonos (9,2% dos inscritos em
2015/16); Serviços – 138 abandonos (16,6% dos inscritos em 2015/16).
d) Por UO: DCBM – 32 abandonos (7,6% dos inscritos em 2015/16); FCHS – 171 abandonos (19,9% dos inscritos em
2015/16); FCT – 251 abandonos (17,5% dos inscritos em 2015/16); FE – 194 abandonos (24,4% dos inscritos em
2015/16); ESEC – 141 abandonos (16,8% dos inscritos em 2015/16); ESGHT – 296 (20,1% dos inscritos em 2015/16); ISE
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– 134 (21,0% dos inscritos em 2015/16); ESS – 97 abandonos (14,1% dos inscritos em 2015/16).
SIMEA é um instrumento importante na promoção do sucesso escolar, sendo que este é um dos critérios de
sinalização automática de uma Unidade Curricular (UC) para melhoria. O SIMEA inicia-se com a aplicação de um
questionário sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação, tendo em conta o interveniente. Na resposta
a estes questionários os docentes Responsáveis pelas UC, os Diretores de Curso e os CP têm oportunidade de propor
medidas de melhoria aos processos de ensino e aprendizagem cuja monitorização da implementação é monitorizada
pelos CP.
Ainda, para que todos os estudantes possam conhecer a organização da instituição e aceder aos serviços de
acompanhamento e suporte ao seu percurso académico, no início de cada ano letivo é promovido pela Reitoria, em
colaboração com as UO, a AAUAlg, os SAS, o GAENEE e o grupo de voluntariado, um programa de receção aos novos
estudantes onde é divulgada toda a informação considerada pertinente sobre a instituição.
A8.2. Academic success (article 4th, no. 2 d) and e) of RJAES):
In the 2016 RAIDES survey, UAlg reported the graduation of 1,300 students in 2015/16, with the following distribution:
A) By level of training: 1st cycle - 918; Integrated masters - 50; Integrated master (terminal part) - 30; 2nd cycle - 256;
3rd cycle - 46.
B) By subsystem: university - 640; Polytechnic - 660.
C) By CNAEF areas (1 digits): Education - 61; Arts and Humanities - 76; Social Sciences and Commerce - 369;
Sciences, Mathematics and Informatics - 212; Engineering, Manufacturing and Construction - 176; Agriculture - 22;
Health and Social Protection - 243; Services - 141.
D) By Organic Unit: DCBM - 104; FCHS-140; FCT-274; FE-122; ESEC-171; ESGHT-236; ISE-109; ESS-144.
Not considering the 3rd cycle, the percentage of graduates in the number of years of study cycles was 48.2%, with the
following distributions:
a) By level of training: 1st cycle - 53.3%; Integrated master's degree - 42.0%; Integrated master's degree (terminal part) 100.0%; 2nd cycle - 33.6% (the few results come from the difficulty in discussing, until the end of December, all the
theses/projects delivered until the end of September);
b) By subsystem: university - 47.6%; Polytechnic - 52,0%.
c) By CNAEF areas (1 digit): Education - 68.9%; Arts and Humanities - 69.4%; Social Sciences and Commerce - 48.3%;
Science, Mathematics and Informatics - 46.9%; Engineering, Manufacturing and Construction - 20.8%; Agriculture 47.4%; Health and Social Protection - 71.4%; Services - 39.6%.
d) By Organic Unit: DCBM - 72.7%; FCHS - 63.3%; FCT - 34.8%; FE - 36.8%; ESEC - 69.6%; ESGHT - 41.9%; ISE - 25.7%;
ESS - 67.4%.
The average lengh of time to obtain a doctor’s degree was 5.2 years. For the remaining education levels, we have the
following average cycle duration:
a) 1st cycle courses of 3 years: 3.8 years (+ 26,7%)
b) 1st cycle courses of 4 years: 4.5 years (+12,5%)
c) Integrated Master’s Degree (5 years): 5.6 years (+12,0%)
d) Integral Master’s Degree - terminal part (4 years): 4.0 years (+0,0%)
e) Second cycle courses (2 years): 2.8 years (+40,0%)
Not considering the 3rd cycle, with a final qualitative classification, the 1254 graduates and masters obtained an
average final classification of 14.2 values, with the following distributions:
a) By level of training: 1st cycle - 13.7; Integrated master's degree - 14.2; Integrated master's degree (terminal part) 16.2; 2nd cycle - 15.7.
b) By subsystem: university - 14,4; Polytechnic - 14,0.
c) By CNAEF areas (1 digit): Education - 14.8; Arts and Humanities - 14,6; Social Sciences and Commerce - 14.2;
Sciences, Mathematics and Informatics - 14,5; Engineering, Manufacturing and Construction - 13.2; Agriculture - 14,3;
Health and Social Protection - 14.7; Services - 13,7.
d) By Organic Unit: DCBM - 15.5; FCHS = 14.9; FCT = 13.9; FE - 14.0; ESEC-14,5; ESGHT = 13.7; ISE-13.4; ESS-14,4.
Still according to submitted data in 2016 RAIDES survey, 1316 undergraduate students reported in RAIDES 2015 did
not renew their enrollment in 2016/17, without having completed their training. The number of dropouts represents
18.4% of students enrolled in 2015/16.
a) By level of training: 1st cycle - 800 dropouts (15.8% of those enrolled in 2015/16); Integrated master's degree - 29
dropouts (9.6% of those enrolled in 2015/16); Integrated master's degree (terminal part) - 0 dropouts; 2nd cycle - 448
dropouts (32.6% of those enrolled in 2015/16); 3rd cycle - 39 dropouts (14.0% of those enrolled in 2015/16).
b) By subsystem: university subsystem - 648 dropouts (18.5% of enrolled in 2015/16); Polytechnic subsystem - 668
dropouts (18.3% of those enrolled in 2015/16).
c) By CNAEF areas (1 digits): Education - 58 dropouts (19.9% of those enrolled in 2015/16); Arts and Humanities - 115
dropouts (22.6% of those enrolled in 2015/16); Social Sciences and Trade - 449 dropouts (22.6% of those enrolled in
2015/16); Sciences, Mathematics and Informatics - 140 dropouts (17.0% of those enrolled in 2015/16); Engineering,
Manufacturing and Construction - 218 dropouts (23.6% of those enrolled in 2015/16); Agriculture - 35 dropouts (25.9%
of those enrolled in 2015/16); Health and Social Protection - 113 dropouts (9.2% of those enrolled in 2015/16); Services 138 dropouts (16.6% of those enrolled in 2015/16).
d) By Organic Unit: DCBM - 32 dropouts (7.6% of those enrolled in 2015/16); FCHS - 171 dropouts (19.9% of those
enrolled in 2015/16); FCT - 251 dropouts (17.5% of those enrolled in 2015/16); Dropouts (24.4% of those enrolled in
2015/16); (16.8% of those registered in 2015/16); ESGHT - 296 (20.1% of those enrolled in 2015/16); ISE - 134 (21.0% of
those enrolled in 2015/16); (14.1% of those registered in 2015/16).
SIMEA is an important instrument in promoting school success, being this one of the criteria for automatic signaling of
a Curricular Unit (UC) for improvement. SIMEA begins with the application of a questionnaire on Learning and
Teaching Perception, to students (PEA-E) and to teachers (PEA-D). The following questionnaires are sequentially
applied (to teachers responsible for curricular units and Year Delegates (simultaneously), the Course Directors, the
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CPs, the CC / CTCs and the OU Directors. These include the results of the questionnaires previously applied, and other
information, taking into account the intervener. In response to these questionnaires, the teachers responsible for
curricular units, the Course Directors and the CPs have the opportunity to propose improvement measures to the
teaching and learning processes whose monitoring of the implementation is assured by the PCs.
In order to allow all students to know the institution’s organization and access the support services throughout their
academic course, at the beginning of each academic year, it is promoted by the Rectory, in collaboration with OU,
AAUAlg, SAS, GAENEE and the volunteer group, a reception program for new students where all the information
deemed pertinent about the institution is disclosed.
A8.3. Ligação à investigação orientada(artigo 4º, nº 2 h) do RJAES):
Nos cursos do 1º ciclo, logo desde o primeiro ano e na generalidade dos cursos, são incluídos nos conteúdos das
unidades curriculares (UC) a aprendizagem de metodologias e ferramentas de investigação, nomeadamente de
pesquisa sistemática de informação em bases de dados, de recolha, tratamento e análise de dados, aspetos de
natureza ética, metodológica e deontológica no âmbito da investigação e estratégias e metodologias de comunicação
escrita e oral dos resultados de investigação. Nos cursos TeSP é utilizada a mesma estratégia, sendo que os
conteúdos são adequados ao nível de escolaridade.
Em algumas UO, como é o caso do DCBM e da FCT, as UC com aulas práticas incluem atividades laboratoriais onde
são realizados trabalhos relacionados com atividades em desenvolvimento nos Centros de Investigação.
Uma prática comum a todos os cursos de 1º ciclo, destinada em particular aos estudantes dos últimos anos dos
cursos, é a implementação de projetos de pequena dimensão, relacionados com as atividades das unidades de
investigação ou com projetos em desenvolvimento no âmbito das UO, que proporcionam a possibilidade de aquisição
de competências e conhecimentos das UC em que se realizam e, simultaneamente, o contacto dos estudantes com
atividades de investigação.
Em algumas das áreas de ensino os cursos de 1º ciclo incluem no seu plano curricular UCs de seminário ou de
investigação aplicada onde são desenvolvidos pequenos projetos em cooperação com entidades externas que
exercem as suas atividades no âmbito das áreas dos cursos, proporcionando aos estudantes não só o contacto com
investigação, mas também com o meio profissional. Esta situação aplica-se também à UC de estágio em alguns cursos
do subsistema politécnico.
Algumas UO do subsistema universitário proporcionam aos estudantes do 1º ciclo a possibilidade de realização de
estágios voluntários de verão, que são realizados nos centros de investigação que lhes estão mais diretamente
associados.
Nas UO do subsistema politécnico a integração de estudantes em projetos de investigação aplicada, nomeadamente
no âmbito de solicitação externas de prestação de serviços, é uma prática habitual.
A Biblioteca da UAlg colabora também no apoio ao desenvolvimento de competências dos estudantes, tendo um
Plano de Formação regular de Utilizadores para acesso ao acervo e em particular sobre Pesquisa de Recursos
Bibliográficos Eletrónicos, para estudantes de 1º ano/1º ciclo e para estudantes do 2º e 3º ciclos e outros utilizadores.
As formações são realizadas para turmas em sala de aula e em 2016 foram realizadas 48 sessões para 908 estudantes
do 1º ciclo.
O contacto dos estudantes com a investigação é um dos aspetos monitorizado pelo SIMEA, através dos questionários
aplicados aos responsáveis por UC e aos diretores de curso. Os resultados destes questionários são analisados nos
Conselhos Pedagógicos que podem sempre que necessário propor medidas de melhoria ou aceitar as propostas pelos
docentes ou diretores de curso.
A8.3. Link to oriented research (article 4th, no. 2 h), of RJAES):
In the first cycle courses, ever since the first year and in the generality of the courses, the learning of methodologies
and research tools contents are included in the curricular units (UC), namely those of systematic research on
databases information, collecting, treatment and data analysis, ethical methodological and deontological nature
aspects, within the scope of research, strategies and methodologies of written and oral communication of research
results. In the TeSP courses the same strategy is used, and the content is appropriate to the educational level.
In some UO, such as DCBM and FCT, the UC with practical classes include laboratory activities where work is done
related to activities under development in the Research Centers.
A common practice for all 1st cycle courses, aimed in particular at last year’s students, is the implementation of small
projects, related to the activities of the research units or to projects under development in the UO’s scope, which
provide the possibility of acquiring skills and knowledge in the UC in which they are held and, simultaneously, the
students' contact with research activities.
In some of the teaching areas, the 1st cycle courses include in their curricular plan seminars or applied research UC
where small projects are developed in cooperation with external entities that carry out their activities within the areas
of the courses, providing the students not only the contact with research, but also with the professional environment.
This situation also applies to the internship UC in some the polytechnic subsystem courses.
Some university subsystem’s UO allow students in the 1st cycle the possibility to performe voluntary summer
internships, which are held in the research centers that are most directly associated with them. In the polytechnic
subsystem’s UO, the integration of students into applied research projects, namely in the context of external services
solicitation, is a common practice.
UAlg’s Library also collaborates in supporting the development of student’s competences, having a regular User
Training Plan for access to the collection and in particular the Electronic Bibliographic Resources Research, aimed at
1st year / 1st cycle, at 2nd and 3rd cycle students anda other UAlg users. The trainings are held for classroom classes
and in 2016, 48 sessions were held for 908 1st cycle students.
The students' contact with the investigation is one of the aspects monitored by SIMEA, through the questionnaires
applied to those responsible for UC and to the course directors. The results of these questionnaires are analyzed in the
Pedagogical Councils which can, whenever necessary, propose improvement measures or accept the proposals
presented by the teachers or course directors.
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A8.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho (artigo 4º, nº 2 f) do RJAES):
O Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP) integra os serviços de apoio geral da UAlg, sendo tutelado por um
elemento da equipa reitoral. Compete ao GASP: orientar os estudantes e diplomados para inserção no mercado de
trabalho; organizar atividades que visem a promoção da empregabilidade; gerir, coordenar e divulgar os protocolos no
âmbito das saídas profissionais; recolher informação sobre aspetos relacionados com a entrada no mercado de
trabalho; acompanhar o trajeto profissional dos diplomados.
A nível institucional os estudantes têm acesso a um Portal de Emprego (http://emprego.ualg.pt/procurar-trabalhoemprego/canal/4171/canal_destacado/0) onde se encontram disponíveis ofertas de emprego, algumas das quais
exclusivas para estudantes da UAlg. O acesso ao Portal exige registo prévio, validado pelo GASP, quer para
estudantes quer para empresas.
Em 2016 teve lugar a 1.ª edição da UAlg Careers Fair, iniciativa conjunta com a Associação Académica que tem como
objetivo contribuir para a inserção dos estudantes e diplomados no mercado de trabalho, através de espaços
expositivos, workshops, sessões de recrutamento, almoços de networking, entre outras atividades.
Na edição de 2017, que decorreu a 14 e 15 de março, o número de empresas passou de 24 para 34, esgotando o
espaço disponível para o evento. Principais resultados do inquérito de avaliação realizado às empresas: todas as
empresas sugerem a continuidade da iniciativa; a quase totalidade (95%) admite continuar a participar. Também a
opinião dos 261 estudantes que responderam a um inquérito (estima-se que o número total de visitantes tenha sido
superior a 800) se revelou bastante positiva, com 95% a sugerir a continuidade da iniciativa. As 21 empresas que
responderam ao inquérito reportaram os seguintes resultados ao nível do recrutamento efetuado: 27 contratos de
trabalho sem termo; 45 contratos de trabalho com termo; 41 estágios.
Ao longo do ano letivo são desenvolvidas diversas iniciativas de capacitação dos estudantes para a inserção no
mercado de trabalho (ex.: Ações de formação: Marketing Pessoal; Job Party; Como preparar um CV que faz a
diferença?; Missão 1º emprego, Start & Up, especial empreendedorismo; Desenvolvimento de Soft Skills; Palestra:
Responsabilidade Social e o Recrutamento).
Através do programa de mentoria alumni, é oferecida aos atuais estudantes a possibilidade de beneficiarem do apoio
de um diplomado que, entre outros aspetos, os orienta em termos de preparação para a inserção no mercado de
trabalho e criação de networking.
A UAlg tem estabelecido parcerias com algumas entidades visando a colaboração em ações de sensibilização e
formação na área da empregabilidade. Exemplo disso são os protocolos existentes entre o Consócio Maior
Empregabilidade e a associação Grace.
Anualmente, aproximadamente 40 estudantes do primeiro ano que ingressam através do Concurso Nacional de
Acesso (CNA) são agraciados com uma bolsa de excelência, que se traduz no pagamento das propinas do 1.º ano por
parte de uma empresa. Com o objetivo de aproximação dos estudantes às empresas, em 2016/17 o GASP
proporcionou a esses estudantes a visita de um dia à empresa mecenas.
A promoção da inserção dos diplomados no mercado de trabalho também é realizada pelas unidades orgânicas, com
as quais o GASP se relaciona, nomeadamente através do envio de ofertas específicas de emprego ou de cooperação
que são rececionadas centralmente.
Em 2013 foi realizado o primeiro estudo de monitorização da trajetória académica e de inserção de diplomados que
teve como população alvo os diplomados de licenciaturas e mestrados integrados ativos, entre 2004 e 2011. A recolha
foi efetuada online, tendo sido obtida uma taxa de resposta de 23,6% (1715 em 7270).
A partir de 2015 foi iniciada uma recolha anual com o objetivo de conhecer a inserção no mercado de trabalho dos
diplomados 18 meses após a conclusão do curso. Considerando que a conclusão do curso num determinado ano
letivo pode ocorrer até 31 de dezembro, em junho/julho de 2015 foram inquiridos os diplomados de 2012/13, em
junho/julho de 2016 os diplomados de 2013/14 e em junho/julho de 2017 (a decorrer) os diplomados de 2014/15. De
modo a garantir uma taxa de resposta mais elevada, os inquéritos têm sido realizados por telefone.
Principais resultados:
Diplomados de 2012/13 (970 respostas, taxa de resposta de 62,1%) – 11,1% de desempregados 18 meses após a
conclusão do curso.
Diplomados de 2014/15 (957 respostas, taxa de resposta de 68,3%) – 7,2% de desempregados 18 meses após a
conclusão do curso.
Especificamente em relação à recolha mais recente (junho de 2016), verifica-se que a maior parte dos diplomados
indica que a formação que receberam está de acordo com as funções que desempenham. Dos que não se encontram
em prosseguimento de estudos, 29,8% já trabalhava quanto terminou o curso, 61,5% estava a trabalhar até 3 meses
após concluir o curso, 77,3% até 6 meses e 87,2% até 1 ano. Em termos das condições de emprego verifica-se que
predomina o vínculo a termo certo (45,2%), sendo os principais empregadores são empresas privadas (70,9%), de
grande dimensão (30,9%) e a maior parte localizadas na região do Algarve (71,6%).
A instituição acompanha os dados que são produzidos pela DGEEC desde 2007, com uma periodicidade semestral,
relativos ao desemprego dos diplomados. No indicador de desemprego definido no despacho orientador para as
vagas do CNA ano letivo 2016/17, a UAlg teve um registo de 8,6, posicionando-se no 2.º quartil entre as IES, embora
acima da média nacional (8,1). Para 2017/18, o registo da UAlg baixou para 6,9, sendo expectável que possa ficar
abaixo da média nacional, cujo valor ainda se desconhece.
A8.4. Integration of graduates in the labour market (article 4th, no. 2 f), of RJAES):
The Alumni and Careers Office (GASP) integrates the general support services of UAlg, being supervised by a member
of the University Rectorate. It is incumbent on GASP to: guide students and graduates to enter the labor market;
Organize activities aimed at promoting employability; Manage, coordinate and disseminate the protocols in the scope
of professional opportunities; Collect information on aspects related to entry into the labor market; Follow the
professional path of graduates.
At institutional level, students have access to an Employment Portal (http://emprego.ualg.pt/procurar-trabalhoemprego/canal/4171/canal_destacado/0) where job offers are available, some of which exclusively to UAlg’ Students.
Access to the Portal requires prior registration, validate by GASP, both for students and for companies.
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

14/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

In 2016 took place the first edition of the UAlg Careers Fair, a joint initiative with the Academic Association that aims to
contribute to students and graduates integration in the labor market through exhibition spaces, workshops,
recruitment sessions, Networking, among other activities.
In the 2017 edition, which took place on March 14 and 15, the number of companies increased from 24 to 34, fully
occupying the available space for the event. Main results of the corporate assessment survey: all companies suggest
the continuity of the initiative; Almost 95% admit to continuing to participate. The opinion of the 261 students who
responded to an inquiry (the total number of visitors is estimated to have been more than 800) also revealed itself very
positive, with 95% suggesting that the initiative should continue. The 21 companies that responded to the survey
reported the following results at the level of recruitment: 27 permanent employment contracts; 45 term employment
contracts; 41 training posts.
Throughout the academic year, several initiatives have been developed to enable students to enter the labor market (eg
Training actions: Personal Marketing, Job Party, How to prepare a CV that makes the difference? Missio 1st job, Start &
Up, special entrepreneurship, Development of Soft Skills, Lecture: Social Responsibility and Recruitment).
Through the alumni mentoring program, current students are offered the possibility of benefiting from the support of a
graduate who, among other aspects, guides them in terms of preparation for entering the job market and networking.
UAlg has established partnerships with some entities aiming at collaboration in awareness raising and employability
training. An example of this are the protocols between the Greater Employability Consortium and the Grace
association.
Annually, aproximately 40 first-year students who enter through the National Access Contest (CAN) are awarded an
excellence scholarship, which translates into the payment of the 1st year tuition, held by a company. In order to bring
students closer to companies, in 2016/2017 GASP provided these students with a one-day visit to the tuition funding
company.
The promotion of graduate’s integration in the labor market is also carried out by the organizational units with which
GASP relates, in particular by sending specific offers of employment or cooperation that are centrally received.
In 2013, the first study to monitor the academic trajectory and the enrollment of graduates, whose target population
was graduates of integrated master's degrees and masters, between 2004 and 2011, was carried out. The information
collection was done online, with a response rate of 23.6% (1715 in 7270).
Starting in 2015 an annual collection was started with the objective of knowing the graduates job market integration, 18
months after the conclusion of the course. Considering that the conclusion of the course in a given school year may
occur until December 31, in June / July 2015 the graduates of 2012/13 were interviewed, in June / July 2016 the
graduates of 2013/14 and in June / July of 2017 (in progress) 2014/15 graduates. In order to ensure a higher response
rate, surveys have been conducted over the telephone.
Main results:
Graduates of 2012/13 (970 answers, 62.1% response rate) - 11.1% of unemployed 18 months after completion of the
course.
Graduates of 2014/15 (957 responses, response rate 68.3%) - 7.2% unemployed 18 months after course completion.
Specifically in relation to the most recent collection (June 2016), it appears that most graduates indicate that the
training they have received is suitable with the tasks they have to perform. Of those who are not in school, 29.8% were
already working when the course ended, 61.5% were working up to 3 months after completing the course, 77.3% up to
6 months and 87.2% up to 1 year. In terms of employment conditions, the fixed term bond predominates (45.2%), the
main employers being private companies (70.9%), large (30.9%) and most Located in the Algarve region (71.6%).
The institution keeps track of the data produced by DGEEC since 2007, every six months, related to graduates
unemployment. In the unemployment indicator defined in the order for the vacancies of the CNA 2016/17 school year,
UAlg had a record of 8.6, ranking in the second quartile among IES, although above the national average (8.1 ). For
2017/18, UAlg's registration dropped to 6.9, and it is expected to fall below the national average, the value of which is
still unknown.

A9. Corpo Docente
A9. A9. O corpo docente (artigo 4º, nº 1 b) do RJAES, artigos 42º, 43º, 45º e 47º do RJIES)
O corpo docente da Universidade do Algarve a 31 de dezembro de 2016 é constituído por 139,2 ETI de docentes
convidados e 452 docentes de carreira, com a seguinte distribuição por subsistema de ensino: Universitário - 54,9 ETI
(17,8%) docentes convidados e 254 (82,2%) docentes de carreira; Politécnico - 84,3 ETI (29,9%) convidados e 198
(70,1%) de carreira.
No global, a UAlg dispõe de 398,5 docentes doutorados ETI (correspondendo a 67,4% do total dos docentes em ETI),
391 (98,1% do total de doutorados) em dedicação exclusiva (DE) ou a tempo integral (TI) e 7,5 (1,9% do total de
doutorados) a tempo parcial (TP). Dos docentes de carreira da UAlg, 83,8% (379) são doutorados.
No subsistema universitário existem 258,2 docentes doutorados ETI (correspondendo a 83,6% do total em ETI deste
subsistema: 308,9 ETI), 253 (98,0%) em DE ou a TI e 5,2 ETI (2,0%) a TP. Destes, 246 são docentes de carreira
doutorados, correspondendo a 96,8% do total de docentes de carreira (254).
No subsistema politécnico existem 140,3 docentes doutorados ETI (correspondendo a 49,7% do total de ETI: 282,3),
138 (98,4% do total de doutorados) em DE ou a TI e 2,3 (1,6% do total de doutorados) a TP. Destes, 133 são docentes de
carreira doutorados, correspondendo a 67,2% do total de docentes de carreira (198).
No subsistema politécnico existem ainda 30 docentes detentores do título de especialista, 3 dos quais são também
doutorados e 16 (44% do total de especialistas) exercem as suas funções a TP. No total do corpo docente de carreira
72,7% são doutores e/ou especialistas.
No que respeita à proporção entre docentes convidados e de carreira, os estatutos das duas carreiras determinam que
os docentes convidados não podem exceder 33% e 30% do total de docentes respetivamente para os subsistemas
universitário e politécnico. Globalmente o corpo docente da UAlg cumpre estas normas, embora se verifique que, a
nível do DCBM e da ESSUAlg, a percentagem de docentes de carreira é inferior.
No DCBM tal decorre, sobretudo, do elevado número de contratos a tempo parcial de médicos de estruturas de saúde
que recebem os estudantes para formação clínica. Dada a natureza da formação em causa e o seu enquadramento
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legal não é previsível que se atinja a proporção de docentes convidados e de carreira definida no estatuto da carreira.
No entanto, o corpo docente de carreira deve ser reforçado através de recrutamento externo, respondendo às
orientações da A3ES.
Na ESSUAlg esta situação deve-se ao facto de ser a escola mais jovem da Universidade, pelo que a maioria dos seus
docentes não foram abrangidos pelo regime transitório de ingresso na carreira após obtenção do grau de doutor ou o
título de especialista, sendo forçoso que a instituição se empenhe em melhorar a estrutura do seu corpo docente.
Relativamente ao pessoal de carreira, os dois estatutos estipulam também que os professores associados e
catedráticos deverão constituir 50 a 70% do total de docentes de carreira e que os professores coordenadores não
devem ultrapassar 50% do pessoal de carreira, sendo que o número de professores coordenadores principais está
limitado a 15% dos professores coordenadores.
Verifica-se que em todas as unidades do subsistema universitário este requisito não é cumprido, sendo as
percentagens de, respetivamente, Professor Auxiliar, Professor Associado e Professor Catedrático, as seguintes:
DCBM – 78,6%; 14,2%; 7,2%; FCHS – 77,2%; 15,8%; 7,0%; FCT - 72,0%; 21,3%; 6,7%; FE – 72,7 %; 12,1%; 15,2%.
Globalmente, para a UAlg estes valores são de 73,6%, 18,5% e 7,9%.
Nas unidades do subsistema politécnico as percentagens de Professor Adjunto e Professor Coordenador são de,
respetivamente: ESEC - 82,9% e 17,1%; ESGHT- 87,5% e 12,5%; ESSUAlg, 81,8% e 18,2%; ISE - 87,2% e 12,9%.
Globalmente, para a UAlg estes valores são de 85,9% e 14,1%, não existindo atualmente docentes com a categoria de
Professor Coordenador Principal.
Este contexto determina outros, nomeadamente, a existência de um número considerável de docentes que, tendo
obtido os requisitos para ascender a uma categoria superior, permanecem na mesma categoria há uma longa
sucessão de anos; mas, também, a deficiência da estrutura, tendo em conta as funções atribuídas aos professores do
topo da carreira. De facto, na prática, ou os professores associados, catedráticos e coordenadores ficam sem
condições para o exercício pleno das suas funções (por serem em número muito inferior ao necessário) ou, como já
se tornou habitual, muitas dessas funções acabam por ser exercidas por professores auxiliares e adjuntos que, assim,
veem diminuído o tempo disponível para se dedicarem ao desenvolvimento harmonioso das suas carreiras.
Analisando o número de professores que, tendo atingido os requisitos habilitacionais e administrativos exigidos,
permanecem há longos anos em categoria inferior, verifica-se que 130 professores auxiliares (2/3 dos existentes)
esperam, há pelo menos 10 anos, e 24 professores auxiliares e/ou associados com agregação (2/3 do total) e 74
professores adjuntos (40% do total), há pelo menos 5 anos, por uma oportunidade de ver melhorada a sua situação
profissional. Esta situação contribui para a desmotivação e descrença dessa parte tão importante do corpo docente da
Universidade. A crise orçamental em que a instituição tem vivido na última década só veio agravar esse desconforto,
principalmente quando associamos os dados apresentados com dados etários.
A média de idades dos docentes de carreira da Universidade do Algarve é de 52,2 anos e a mediana é 51,8 anos.
Nas Unidades do subsistema universitário tem, respetivamente para as categorias de Professor Auxiliar, Professor
Associado e Professor Catedrático, as seguintes distribuições: DCBM – 46,8 anos; 52,8 anos e 60,2 anos (média e
mediana global de 48,4 e 46,5 anos); FCHS – 50,2 anos; 51,6 anos e 60,1 anos (média e mediana global de 51,2 e 50,9
anos); FCT - 51,8 anos; 55,7 anos e 61,1 anos (média e mediana global de 53,2 e 52,7 anos); FE – 49,8 anos; 54,4 anos e
63,6 anos (média e mediana global de 52,5 e 50,6 anos).
Nas Unidades do subsistema politécnico tem, respetivamente para as categorias de Professor Adjunto e Professor
Coordenador as seguintes distribuições: ESEC – 51,6 anos e 59,8 anos (média e mediana global de 52,7 e 54 anos);
ESGHT –51,9 anos e 54,8 anos (média e mediana global de 52,2 e 51,5 anos); ESSUAlg – 48,8 anos e 54,5 anos (média e
mediana global de 50,8 e 51,7 anos); ISE – 51,3 anos e 56,1 anos (média e mediana global de 51,7 e 50,5 anos).
Se a situação do DCBM é, neste contexto globalmente negativo, a menos alarmante, não podemos deixar de assinalar
o caso da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), no pólo oposto daquele e apresentando a mediana
mais elevada da instituição (54); mas também os da Faculdade de Ciências e Tecnologia (53,2; 52,7), da Faculdade de
Economia (52,5; 50,4) e da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (52,2; 51,5).
Através de outros dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência é possível inferir
que a situação da UAlg não será muito diferente da nacional, sendo aceitável supor que o valor de 52,2 anos acima
indicado não deverá estar longe da média nacional. Seja como for, ele é muito elevado, demonstrando um manifesto
envelhecimento do corpo docente, que põe em risco, entre outros aspetos, a necessidade de gerações académicas
mais novas e mais velhas poderem usufruir mutuamente do que cada uma delas traz à outra, com conhecidos
benefícios para a instituição: a passagem de testemunho, a constituição de «escolas», a renovação de métodos e
pontos de vista, etc. Note-se que só 4% (10) dos docentes de carreira têm menos de 40 anos, no setor universitário, e
5% (10), no setor politécnico, realidade que contrasta, respetivamente, com 15% (39) e 17% (35) com 60 ou mais anos.
Se alargarmos a base de análise, verificamos que 66% dos docentes da carreira universitária e 57% da carreira
politécnica tem uma idade igual ou superior a 50 anos.
Não sendo possível saber se os docentes em idade de aposentação a requererão nesse prazo, podemos ter a certeza
de que, entre 2019 e 2026 se jubilarão 67 professores e que uma parte dos restantes 54 seguramente se aposentará a
partir de 2017.
Se a Universidade optasse por fazer entrar na base da carreira tantos jovens professores (na casa dos 30 anos)
quantos aqueles que saem por aposentação/jubilação, então, nessa década a média de idades do corpo docente de
carreira poderia baixar para cerca de 43,5 anos, sem variação significativa da massa salarial. Mas a questão é mais
complexa, porque a relação Total de estudantes/Corpo docente é claramente desfavorável à simples manutenção do
total de ETI existentes, se não vier a acontecer uma inversão muito acentuada das tendências do recrutamento. E esta
desconformidade agravar-se-á, no subsetor politécnico, por efeito do regime transitório – processo de integração na
carreira que só se estará concluído no final do ano de 2018.
A9. A9. The teaching staff (article 4th, no. 1 b), of RJAES, 42nd, 43rd 45th and 47th articles of RJIES)
At December 31st 2016, the teaching staff of the University of Algarve is composed by 139.2 FTE of invited teachers
and 452 career teachers, with the following distribution by subsystem of education: University - 54.9 FTE (17.8%)
Invited teachers and 254 (82.2%) career teachers; Polytechnic - 84.3 FTE (29.9%) invited and 198 (70.1%) career.
Overall, UAlg has 398.5 FTE professors with PhD (corresponding to 67.4% of the total number of teachers in FTE), 391
(98.1% of the total PhD staff) in full-time (DE) or full-time (TI) and 7.5 (1.9% of the total PhD staff) in part-time (TP). Of all
UAlg's career teachers, 83.8% (379) are PhDs.
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

16/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

In the university subsystem there are 258.2 Ph.D. teachers (corresponding to 83.6% of the total FTE of this subsystem:
308.9 FTE), 253 (98.0%) in DE or TI and 5.2 ETI (2, 0%) to TP. 246 are career teachers with doctorates, corresponding to
96.8% of the total number of career teachers (254).
In the polytechnic subsystem there are 140.3 FTE Ph.D. teachers (corresponding to 49.7% of total FTE: 282.3), 138
(98.4% of total doctorates) in DE or TI and 2,3 (1, 6% of the total number of doctorates) with TP. Out of these, 133 are
career teachers with doctorates, corresponding to 67.2% of the total number of career teachers (198).
In the polytechnic subsystem there are also 30 teachers holding the specialist title, 3 of whom are also PhDs and 16
(44% of the total number of specialists) work as TP. In all of the career teaching staff 72.7% are PhD and/or specialists.
Regarding to the proportion of invited and career teachers, the statutes of both careers determine that the invited
teachers cannot exceed 33% and 30% of the total number of teachers respectively for the university and polytechnic
subsystems. Globally, UAlg teaching staff meet these standards, although it is found that at the level of the DCBM and
ESSUAlg the percentage of career teachers is lower.
In DCBM this is mainly due to the large number of part-time contracts of physicians in health facilities who receive
students for clinical training. Given the nature of the training in question and its legal framework, it is not expected to
reach the proportion of invited and career teachers as established in the career status. However, the career teaching
staff should be strengthened through external recruitment, responding to A3ES guidelines.
In ESSUAlg this situation is due to the fact that it is the youngest school in the University, so that most of its teachers
were not covered by the transitional regime of admission to the career after obtaining a doctor's degree or a specialist
title, making it absolutely necessary that the institution strive to improve the structure of its teaching staff.
With regard to career staff, the two statutes also stipulate that associate professors and cathedratics should constitute
50 to 70% of all career teachers and that coordinating teachers should not exceed 50% of career staff, having the
number of coordinating teachers limited to 15% of the coordinating teachers.
It is verified that in all units of the university subsystem this requirement is not fulfilled, and the percentages of,
respectively, Assistant Teacher, Associate Teacher and Full Teacher, are as follows: DCBM - 78.6%; 14.2%; 7.2%; FCHS
- 77.2%; 15.8%; 7.0%; FCT - 72.0%; 21.3%; 6.7%; FE - 72.7%; 12.1%; 15.2%. Overall, for UAlg these figures are 73.6%,
18.5% and 7.9%.
In the units of the polytechnic subsystem the percentages of Adjunct Teacher and Coordinating Teacher are,
respectively: ESEC - 82.9% and 17.1%; ESGHT- 87.5% and 12.5%; ESSUAlg, 81.8% and 18.2%; ISE - 87.2% and 12.9%.
Overall, for UAlg these values are 85.9% and 14.1%, and there are currently no teachers with the rank of Principal
Coordinating Teacher.
This context determines in particular the existence of a considerable number of teachers who, having obtained the
requirements to be promoted to a higher category, remain in the same category for a long succession of years; But
also the deficiency of the structure, taking into account the roles assigned to top-level teachers. As a matter of fact, in
practice, or the associate professors, professors and coordinators are not able to carry out their functions fully
(because they are much smaller than necessary) or, as has already become common practice, many of these functions
end up being exercised by Auxiliary teachers and deputies who are thus less able to devote themselves to the
harmonious development of their careers.
Analyzing the number of teachers who, having reached the required qualification and administrative requirements,
have remained in the lower category for many years, 130 auxiliary teachers (2/3 of the existing ones) have been waiting
for at least 10 years and 24 auxiliary teachers and/or associated with aggregation (2/3 of the total) and 74 adjunct
professors (40% of the total), for at least 5 years, for an opportunity to see their professional situation improved. This
situation contributes to the demotivation and disbelief of this important part of the teaching staff. The budget crisis in
which the institution has lived in the last decade only aggravated this discomfort, especially when we associate the
presented data with age data.
The average age of career teachers at the University of Algarve is 52.2 years and the median is 51.8 years.
In the units of the university subsystem, have respectively the following distributions to auxiliary teacher, coordinating
teacher and cathedratic teacher: DCBM - 46.8 years; for associate teacher, associate teacher and full teacher; 52.8
years and 60.2 years (average and global median of 48.4 and 46.5 years); FCHS - 50.2 years; 51.6 years and 60.1 years
(average and global median of 51.2 and 50.9 years); FCT - 51.8 years; 55.7 years and 61.1 years (average and global
median of 53.2 and 52.7 years); FE - 49.8 years; 54.4 years and 63.6 years (average and global median of 52.5 and 50.6
years).
In the Units of the polytechnic subsystem, we have, respectively, the following distributions for adjunct teacher and
coordinating teacher: ESEC - 51.6 years and 59.8 years (average and global median of 52.7 and 54 years); ESGHT -51.9
years and 54.8 years (average and global median of 52.2 and 51.5 years); ESSUAlg - 48.8 years and 54.5 years (average
and overall median of 50.8 and 51.7 years); ISE - 51.3 years and 56.1 years (average and global median of 51.7 and 50.5
years).
If the situation of the DCBM is, in this globally negative context, the least alarming, we cannot fail to point out the case
of the Higher School of Education and Communication (ESEC), but also those of the Faculty of Sciences and
Technology (53,2; 52,7) and of the Faculty of Economics (52,5; 50,4) in the opposite corner of it and presenting the
institution's highest median; (52.2, 52.7), the Faculty of Economics (52.5, 50.4) and the School of Management,
Hospitality and Tourism (52.2, 51.5 ).
Through other data provided by the General direction of Education and Science Statistics it is possible to infer that the
UAlg’s situation not be very different from the national one, and it is acceptable to assume that the value of 52.2 years
indicated above should not be far from the national average. In any case, it is very high, demonstrating a manifest
aging of the teaching staff, which puts at risk, among other aspects, the need for younger and older academic
generations to enjoy together from the benefits that one’s knowledge can bring to the other one than each other brings
to the other, with known Benefits for the institution: The passage of testimony, the constitution of 'schools', the
renewal of methods and points of view, etc. It should be noted that only 4% (10) of career teachers are less than 40
years old in the university sector and 5% (10) in the polytechnic sector, a reality that contrasts with 15% (39) and 17%
(35) with 60 or more years. If we widen the analysis base, we find that 66% of the professors of the university career
and 57% of the polytechnic career have an age equal or superior to 50 years.
While it is not possible to know if teachers of retirement age will require it within this timeframe, we can be sure that
between 2019 and 2026, 67 teachers will retire and that a portion of the remaining 54 will surely retire from 2017.
If the University chose to put so many young teachers (in their thirties) as the number of those leaving for retirement,
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then in that decade the average age of the career faculty could fall to about 43, 5 years, with no significant variation in
the wage bill. But the issue is more complex because the total student/ teaching staff ratio is clearly unfavorable to the
simple maintenance of the existing total FTE unless a very strong reversal of recruitment trends occurs. And this
discomfort will worsen in the polytechnic sub-sector due to the transitional regime - a career integration process that
will only be completed by the end of 2018.

A10. A atividade cientifica e tecnológica (artigo 4º, nº 1 d) do RJAES)
A10.1. Políticas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico (artigo 4º, nº 2 g) e i) do RJAES):
A investigação realizada é efetuada no seio dos Centros de Investigação avaliados positivamente pela FCT (UI) e nos
Centros de Estudos e Desenvolvimento (CED), que constituem as Unidades de Investigação da UAlg (UI).
A atividade de investigação da UAlg encontra-se consolidada e é reconhecida a nível nacional e internacional como
atestam, entre outros, os seguintes reconhecimentos:
C. Nóbrega – Vencedor do prémio da Sociedade Portuguesa de Genética Humana (2016) http://spgh.net/premio-spgh/;
W. Link - Bolsa Laço (2016) com o projeto “Papel da proteína TRIB2 na formação e progressão do cancro da mama e o
seu papel na resistência à terapêutica”. (http://laco.pt/associacao_laco/bolsa);
Ester Serrão - Prémio Marine Fellow Prize 2017
http://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory/2017/ester-a-serrao;
CCMAR - Excellens Mare 2016 da Fundação Pew
http://www.pwc.pt/pt/sala-imprensa/press-room/2016/pwc-distingue-atividades-mar.html;
S. Carvalho- Philip Leverhulme Prize, 2016
https://www.leverhulme.ac.uk/sites/default/files/Awards_made/2016%20PLP.pdf;
K. M. Petersson –nomeado pela Thomson Reuters como um dos autores mais citados em 2016.
http://cbmr.ualg.pt/news/karl-magnus-petersson-is-one-of-the-2016-highly-cited-researchers/.
A Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada (UAIC) agrega um conjunto de valências de
suporte à investigação e disseminação do conhecimento, apoiando os investigadores e as suas equipas na
preparação das candidaturas e durante a execução administrativa e financeira dos projetos. No domínio da
transferência de conhecimento apoiam a proteção das invenções através de mecanismos da propriedade industrial e a
criação de empresas, promovendo o empreendedorismo. A UAIC dispõe de procedimentos estabelecidos (INV_P01 a
INV_P605; Anexo 6 do MQUAlg v.2.0). A sua estrutura de gestão tem um Coordenador Técnico (equiparado a Diretor de
Serviços) e um Conselho de Investigação (CI), apoiados pelas divisões de 1) Informação e Estatística; 2) Programas e
Projetos e c) Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA). O CI é presidido pelo Vice-reitor para a
investigação e integra um representante de cada UI, um representante dos dois subsistemas de ensino (politécnico e
universitário), o Coordenador Técnico e um representante dos Serviços Académicos (SAC). A composição deste
Conselho promove, entre outros aspetos, a interdisciplinaridade na I&D e na formação pós-graduada. O CI tem como
atribuições a aprovação do plano anual de atividades da UAIC, a melhoria da articulação das linhas de I&D da UAlg, a
apreciação de propostas de criação e de extinção de UI e de cursos de formação pós-graduada, e a análise dos
assuntos relacionados com a I&D que lhe são endereçados.
Com a colaboração dos membros deste Conselho têm sido desenvolvidas diversas ações de melhoria das condições
existentes no âmbito investigação. Encontra-se em implementação a criação de uma base de dados sobre os
equipamentos disponíveis na instituição, que irá permitir uma melhor gestão da manutenção e da sua utilização pelas
UI e pelas UO. Encontra-se em curso a reflexão sobre a reestruturação de algumas estruturas de investigação da UAlg,
de modo a promover a integração dos seus investigadores em UI com boa avaliação pela FCT, potenciando a
investigação e a produção científica. Tem vindo a ser promovida e melhorada a articulação da UAIC com o GRIM para
promoção conjunta da internacionalização da investigação. Para promover a interdisciplinaridade na investigação foi
implementado o Ciclo de Conferências “Ciência para Todos” (https://www.ualg.pt/pt/content/ciencia-para-todos-1),
contribuindo, nomeadamente, para um melhor conhecimento dos investigadores sobre a investigação realizada na
UAlg.
As UI possuem regulamentos próprios e elaboram os respetivos planos e relatórios de atividades que, além de serem
enviados à FCT, são incorporados na UAIC e apreciados no CI.
A10.1. Policies of scientific research and technological development (article 4th, no. 2 g) and i) of RJAES):
The research is carried out within Research Centers evaluated positively by the FCT (RC) and Research and
Development Centers (RDC), which constitute UAlg’ Research Units.
UAlg’ research activity is consolidated and is recognized at national and international level as clearly show, among
others, the following recognitions:
C. Nóbrega - Winner of the Portuguese Society of Human Genetics Award (2016) http://spgh.net/premio-spgh/;
W. Link- Bolsa Laço (2016) with the project Role of TRIB2 protein in the formation and progression of breast cancer
and its role in resistance to therapy. Http://laco.pt/associacao_laco/bolsa;
Ester Serrão - Marine Fellow Prize 2017 Award
Http://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory/2017/ester-a-serrao;
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CCMAR - Excellens Mare 2016 of the Pew Foundation
Http://www.pwc.pt/en/sala-imprensa/press-room/2016/pwc-distingue-activities-mar.html;
S. Carvalho - Philip Leverhulme Prize, 2016
Https://www.leverhulme.ac.uk/sites/default/files/Awards_made/2016%20PLP.pdf;
KM Petersson - Thomson Reuters’ nominee as one of the most cited authors in 2016. http://cbmr.ualg.pt/news/karlmagnus-petersson-is-one-of-the-2016-highly-cited-researchers/
The Research and Postgraduate Education Support Centre (UAIC) aggregates a set of support valences regarding
research and knowledge dissemination, supporting the researchers and their teams in the preparation of applications
and during the administrative and financial execution of the projects. In the field of knowledge transfer, they support
the protection of inventions through industrial property mechanisms and the creation of enterprises, promoting
entrepreneurship.
The UAIC has its own settled procedures (INV_P01 to INV_P605; Appendix 6 of MQUAlg v.2.0). Its management
structure has a Technical Coordinator (equivalent to a Director of Services) and a Research Council (CI), supported by
1) Information and Statistics Division; 2) Programs and Projects Division and c) Entrepreneurship and Technology
Transfer Centre (CRIA). The CI is chaired by the Vice Rector for research and includes a representative of each UI, a
representative of the two teaching subsystems (polytechnic and university), the Technical Coordinator and a
representative of the SAC. The composition of this Council promotes, amongst other aspects, interdisciplinarity in
R&D and postgraduate education. The CI has as its attributions the approval of the UAIC’s annual activities plan, the
improvement of the articulation of UAlg’ R&D lines, the appreciation of proposals for creation and extinction of UI and
postgraduate courses, and the analysis of the R&D related matters addressed to it.
With the collaboration of the members of this Council several actions have been developed to improve the existing
conditions in the research scope. It is now being implemented a database on the available equipment at the institution,
which will allow a better maintenance management and use by UI and UO. A reflection on the organizational structure
of some of the UAlg’ research structures is underway hoping that the new organization of these structures will
promote the integration of UI researchers with good evaluation by the FCT, enhancing research and scientific
production. The articulation of UAIC with the GRIM has been promoted and improved to jointly promote research
internationalization. In order to promote interdisciplinary research, the Cycle of Conferences "Science for All"
(https://www.ualg.pt/pt/content/ciencia-para-todos-1) was implemented, contributing, in particular, to a better
understanding of the researchers that develop their activity in UAlg.
The UI have their own regulations and elaborate their own activities and report plans which, in addition to being sent to
FCT, are incorporated by UAIC and appreciated in the CI.
A10.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade (artigo 4º, nº 2 l), m) e n) do RJAES):
A colaboração interinstitucional e com a comunidade (extensão) decorre essencialmente de atividades desenvolvidas
no seio das UO e das UI, ou no âmbito de outras estruturas, transversais e pluridisciplinares, tais como o Centro de
Formação e Atualização Permanente da UAlg (CeFAP), o Centro de Línguas da UAlg (CL-UAlg), o Grupo de
Voluntariado (UAlg V+), ou de grupos de trabalho criados para determinados fins, tais como o Grupo de Trabalho no
âmbito da Dieta Mediterrânica. O Gabinete de Comunicação e Protocolo, o Gabinete de Relações Internacionais e
Mobilidade, o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais, a UAIC e o CRIA são estruturas da UAlg que também promovem
e cooperam nas atividades de extensão. Estas atividades contam com a colaboração dos membros da comunidade
académica da UAlg (docentes e investigadores, trabalhadores não docentes e estudantes). Existem procedimentos
estabelecidos para a Extensão (EXT_P101 a EXT_P801 do Quadro A.6.1; Anexo 6 do MQUAlg, v.2.0), alguns dos quais
com o objetivo de promover, avaliar e melhorar as atividades de extensão. Adicionalmente, na cooperação com
entidades externas são estabelecidos protocolos gerais e acordos específicos de colaboração que estabelecem o
âmbito, as atribuições e as responsabilidades de todas as partes.
A Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAIC – CRIA promove as atividades desenvolvidas
no âmbito do empreendedorismo e da transferência de tecnologia da UAlg (http://www.cria.pt/), contribuindo para a
valorização do conhecimento produzido na instituição e dinamização de projetos de investigação aplicada,
nomeadamente através da proteção e valorização dos Direitos de Propriedade Intelectual, da promoção do
empreendedorismo e apoio à criação de empresas de base tecnológica, e da cooperação universidade-empresa. A
UAlg é uma incubadora de empresas acreditada no âmbito da estratégia nacional para o empreendedorismo StartUP
Portugal (https://www.ualg.pt/pt/content/universidade-do-algarve-entidade-acreditada-para-incubacao-empresas). A
atividade do CRIA foi reconhecida com o 2º Prémio Nacional dos “Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2016”
na categoria de Apoio ao Desenvolvimento de mercados Ecológicos e à Eficiência dos Recursos dos prémios
Europeus de Promoção Empresarial 2016 atribuído pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) através
do Projeto WIDER - Green Growing of SMEs: Innovation and Development in the Energy Sector in the Mediterranean
Area (http://www.cria.pt/noticias/cria-galardoado-com-premio-nacional-dos-premios-europeus-de-promocaoempresarial-2016/).
Adicionalmente, o Grupo de Trabalho para as atividades de extensão, criado pelo despacho RT.21/2014, é coordenado
pelo Vice-reitor para a Comunidade e integra um representante de cada UO e do DCBM. Tem como incumbências
promover o diálogo e desenvolvimento de relações com a comunidade, orientar as atividades de extensão para o
desenvolvimento regional, fomentar a interdisciplinaridade e associação da extensão ao ensino e à investigação e
aumentar a participação dos estudantes nestas atividades. Para o efeito estabeleceu um plano de atividades para o
período de 2014 a 2017, que contribui para a concretização do Plano Estratégico.
A10.2. Consultancy policies (article 4th, no. 2 l), m) and n), of RJAES):
IInter-institutional and community collaboration (extension) is essentially a result of the activities developed within UO
and UI, or within other transversal and multidisciplinary structures, such as UAlg’ Life-long Learning Centre (CeFAP),
University of Algarve Language Center (CL-UAlg), the Volunteer Group (UAlg V+), or working groups established for
certain purposes, such as the Mediterranean Diet Working Group. The Communication and Protocol Office, the
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International Relations and Mobility Office, the Alumni and Careers Office, UAIC and CRIA are UAlg structures that also
promote and cooperate in extension activities. These activities have the collaboration of UAlg academic community
members (teachers and researchers, non-teaching staff and students). There are established procedures for the
Extension (EXT_P101 to EXT_P801 of Table A.6.1, Appendix 6 of MQUAlg, v. 2.0), some of which aim to promote,
evaluate and improve extension activities. In addition, in cooperation with external entities, general protocols and
specific collaboration agreements are established stipulating the scope, attributions and responsibilities of all parties.
The Entrepreneurship and Technology Transfer Division of UAIC - CRIA promotes the activities developed in UAlg’
entrepreneurship and technology transfer field (http://www.cria.pt/), contributing to the valorization of the knowledge
produced in the institution and of applied research projects, namely through the protection and valorization of
Intellectual Property Rights, the promotion of entrepreneurship and support to the creation of technology-based
companies, and university-enterprise cooperation. UAlg is a recognized start-up incubator within the national strategy
for entrepreneurship StartUP Portugal (https://www.ualg.pt/pt/content/universidade-do-algarve-entidade-acreditadapara-incubacao-empresas). CRIA's activity was recognized with the 2nd National Award of the "European Business
Promotion Awards 2016" in the category of Support for the Development of Ecological Markets and for Resource
Efficiency of the European Entrepreneurship Awards 2016 awarded by the Agency for Competitiveness and Innovation
(IAPMEI) through the Project WIDER - Green Growing of SMEs: Innovation and Development in the Energy Sector in
the Mediterranean Area (http://www.cria.pt/noticias/cria-galardoado-com-premio-nacional-dos-premios- EuropeanEntrepreneurship-2016).
In addition, the Extension Activities Working Group, created by the Rectorate Dispatch RT.21/2014, is coordinated by
the Vice Rector for the Community and includes a representative of each UO and of DCBM. Its mission is to promote
dialogue and development of relations with the community, to guide extension activities towards regional
development, to stimulate interdisciplinarity and the association of extension to education and research, and to
increase the participation of students in these activities. To this end, it has established an activities plan for the period
2014 to 2017, which contributes to the implementation of UAlg’ Strategic Plan.
A10.3. Políticas de captação de receitas próprias (artigo 4º, nº 2 o) do RJAES):
A captação de receitas próprias tem sido uma das prioridades da instituição. Com o objetivo de melhorar a eficiência e
a eficácia na captação de receitas próprias para a UAlg, têm vindo a ser implementadas diversas iniciativas, das quais
se destacam:
- Alteração do regulamento do Centro de Línguas da UAlg e agilização dos procedimentos necessários para assegurar
a oferta de cursos de línguas;
- Criação de um Centro de Formação e Atualização Permanente (CeFAP), que tem como competência coordenar,
articular e divulgar toda a oferta organizada e calendarizada pelas unidades orgânicas, serviços, biblioteca, centros de
investigação da UAlg, e pelo próprio CeFAP, privilegiando as modalidades virtuais de divulgação, como a página
institucional da UAlg;
- Promoção da UAlg junto das entidades nacionais e da região como entidade prestadora de serviços nas áreas da sua
competência;
- Acreditação da UAlg como incubadora de empresas no âmbito da estratégia nacional para o empreendedorismo
StartUP Portugal (https://www.ualg.pt/pt/content/universidade-do-algarve-entidade-acreditada-para-incubacaoempresas);
- Reforço da atividade concertada da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada (UAIC) e
da sua Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA) no apoio a candidaturas a financiamento
nacional e internacional, neste último caso, sempre que relevante, com a colaboração GRIM;
- Reforço da promoção da oferta formativa a nível nacional e internacional e melhoria dos procedimentos de receção e
acolhimento dos estudantes.
O Despacho Reitoral RT.012/2013 estabelece o conceito de prestação de serviços na UAlg, os princípios da sua
realização, os procedimentos da sua formalização, bem como medidas de incentivo à participação dos docentes em
atividades geradoras de receitas.
A10.3. Own revenue aquisition policies (article 4th, no. 2 o), of RJAES):
The collection of revenues has been one of the institution's priorities. In order to improve the efficiency and
effectiveness of UAIg's own revenue collection, a number of initiatives have been implemented, including:
- Changing the regulation of the University of Algarve Language Centre and speed up the necessary procedures to
ensure the provision on language courses;
- Creation of a Life-long Learning Centre (CeFAP), whose function is to coordinate, articulate and disseminate all the
offer organized and scheduled by Organic Units, services, library, research centers of UAlg, and by CeFAP itself, giving
priority to the online modalities of dissemination, as UAlg’s institutional webpage;
- Promoting UAlg, close to regional and national entities, as a service provider in the areas within its competence;
- Accreditation of UAlg as a business incubator within the framework of the national strategy for entrepreneurship
StartUP Portugal (https://www.ualg.pt/pt/content/universidade-do-algarve-entidade-acreditada-para-incubacaoempresas);
- Reinforcement of the concerted activity of the Research and Postgraduate Education Support Unit Centre (UAIC) and
its Division of Entrepreneurship and Technology Transfer (CRIA) in supporting the applications for national and
international funding, in the latter case, whenever relevant, with the collaboration of the GRIM;
- Reinforcement of the promotion of the education offer at both national and international levels and improvement of
the student’s reception and welcoming
procedures.
The Rectoral Order RT.012/2013 establishes the concept of service provision in UAlg, the, the premises of its
implementation, the procedures for its formalization, as well as measures to encourage the participation of teachers in
activities that generate revenues.
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Perguntas A11. a A13.
A11. Políticas de colaboração nacional (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES):
A Universidade do Algarve colabora a nível regional e nacional com inúmeras entidades, públicas e privadas, no
âmbito do ensino, da investigação e da extensão.
A nível do ensino destacam-se as colaborações com a Universidade de Lisboa no âmbito do mestrado integrado em
Medicina, com a Universidade de Évora no mestrado em Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, com a
Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora no mestrado em História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval, com
o Instituto Politécnico de Lisboa no mestrado em Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde e com o Instituto
Politécnico de Santarém no mestrado em Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos. No âmbito de
doutoramentos existem as seguintes colaborações: Universidade de Évora (3º ciclo em Ciências Agrárias e
Ambientais), Universidade Nova de Lisboa (3º ciclo em Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa e 3º ciclo em
Sociologia, este último também em parceria com a Universidade de Lisboa) e com a Universidade Aberta (3º ciclo em
Média-Arte Digital).
No âmbito da Investigação a UAlg participa atualmente em 6 projetos de investigação em co-promoção financiados
pelo FEDER:
1. O projeto ALISSA em parceria com as empresas SPAROS Lda e A.Coelho & Castro Lda e com o Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, Instituto Biologia Molecular e Celular, Universidade de Trás-os
Montes e Alto Douro.
2. O projeto XTREMEGOURMET em parceria com a empresa Agro-On Unipessoal Lda.
3. O projeto SPOOL, em parceria com as empresas Saint-Gobain Weber Portugal S.A. e Cristal Construções – Materiais
e Obras de Construção Civil, LDA.
4. O projeto LARVAMIX, em parceria com as empresas SPAROS Lda e Invivonsa Portugal, S.A, e com a Universidade
do Porto e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
5. O projeto M5SAR, em parceria com a empresa Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda.
6. O projeto MICROBIOWINES, em parceria com a empresa Herdade da Malhadinha e a associação BIOCANT –
Associação Transferência de Tecnologia.
A UAlg participa também em vários projetos, financiados quer pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer por
fundos europeus, em parceria com outras instituições nacionais, de entre os quais 2 projetos de infraestruturas de
investigação inseridas no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico:
1. O projeto GenomePT – Laboratório Nacional de Sequenciação e Análise de Genomas, com a Universidade de Aveiro,
o BIOCANT, o IBMC, o ICETA - da Universidade do Porto, o Instituto de Medicina Molecular, o IPATIMUP da
Universidade do Porto, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a
Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho.
2. O projeto PPBI – Plataforma Portuguesa de Bioimagem, com o Instituto de Biologia Molecular e Celular – IBMC, o
Centro de Neurociências e Biologia Celular - CNC, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a Fundação D.
Anna de Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud, o Instituto de Medicina Molecular, o IPATIMUP da
Universidade do Porto, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier – ITQB e a Fundação Calouste
Gulbenkian.
De referir também os PAC – Planos de Atividades Conjuntos os quais se consubstanciam em parcerias entre centros
de investigação:
- RETIOT Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico “Utilização de Tecnologias de
Reflectometria no melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas Ciber-Físicos”, desenvolvido pelo Centro de
Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações da UAlg (CEOT), pelo Instituto de Telecomunicações (IT), o Instituto
de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro - (IEETA) da Universidade de Aveiro, e o Instituto de Plasmas e Fusão
Nuclear (IPFN do Instituto Superior Técnico).
- CREATOUR – “Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades de Pequena Dimensão e Áreas Rurais”,
desenvolvido pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da UAlg com o Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de
Évora, o Centro de Estudos Sobre a Mudança Socioeconómica e o Território do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa e o Laboratório de Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho.
No âmbito da extensão a UAlg tem vindo a fomentar de forma contínua as relações de parceria com a comunidade
(empresas, associações, municípios e outros stakeholders nacionais e regionais, e demais membros da comunidade
civil), dentro e fora do espaço académico, promovendo iniciativas e respondendo a solicitações externas, associadas
a participação em aulas, seminários, workshops, visitas, grupos de trabalho, e demais iniciativas organizadas por
terceiros.
No que concerne ao apoio à inovação e ao investimento, a UAlg, através do CRIA, tem desenvolvido atividades em
essencialmente três: vertentes: o apoio à captação de investimento às novas empresas, o apoio à captação de
financiamento à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e Cooperação Universidade-Empresa.
Ainda, no âmbito do trabalho desenvolvido no apoio à criação de empresas aos empreendedores resultantes do
Concurso Ideias em Caixa 2013 e a outros empreendedores resultantes das dinâmicas regionais, conduziu no ano de
2016, a título de exemplo, a um total de 15 novas empresas, as quais encontram-se inseridas essencialmente nas áreas
do Agroalimentar, das Ciências da Saúde, das Ciências do Mar, das TIC, e do Turismo, entre outras.
Em 2016, foram realizados 165 atendimentos no âmbito do apoio à promoção dos mecanismos de propriedade
intelectual e registo de patentes. Foram apresentados 11 pedidos de patentes, tendo sido obtidas 2.
A11. National cooperation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES):
The University of Algarve collaborates at a regional and national level with several entities, public and private, in the
teaching, research and extension fields.
At teaching level, we highlight the collaborations with the University of Lisbon within the scope of the integrated
Masters in Medicine, with the University of Évora in the Quality Management and Agro-Food Marketing master's
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Masters in Medicine, with the University of Évora in the Quality Management and Agro-Food Marketing master's
degree, with the University of Lisbon and the University of Évora in the Islamic and Medieval Mediterranean History
master's degree, with the Polytechnic Institute of Lisbon in the Master in Management and Assessment of Health
Technologies and with the Polytechnic Institute of Santarém in the Emergency Nursing and Critical Care master's
degree. PhDs have the following collaborations: University of Évora (3rd cycle in Agrarian and Environmental
Sciences), Universidade Nova de Lisboa (3rd cycle in Mechanisms of Disease and Regenerative Medicine and 3rd cycle
in Sociology, the latter also in partnership with the University of Lisbon) and the Open University (3rd cycle in MediaDigital Art).
In the scope of Research, UAlg currently participates in 6 co-promotional research projects financed by FEDER:
1. The ALISSA project in partnership with the companies SPAROS Lda. and A.Coelho & Castro Lda. and with the
Institute of Biomedical Sciences of Abel Salazar of the University of Porto, Molecular and Cellular Biology Institute,
University of Trás-os Montes and Alto Douro.
2. The XTREMEGOURMET project in partnership with the company Agro-On Unipessoal Lda.
3. The SPOOL project, in partnership with Saint-Gobain Weber Portugal S.A. and Cristal Construções - Materials and
Civil Construction Works, LDA.
4. The LARVAMIX project, in partnership with SPAROS Lda. and Invivonsa Portugal, S.A, and with the University of
Porto and the Portuguese Institute of the Sea and Atmosphere, I.P.
5. The M5SAR project, in partnership with the company Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda.
6. The MICROBIOWINES project, in partnership with the company Herdade da Malhadinha and the association
BIOCANT - Associação Transferência de Tecnologia.
UAlg also participates in several projects, funded by the Foundation for Science and Technology and European funds,
in partnership with other national institutions, including two research infrastructures projects included in the National
Roadmap for Strategic Infrastructures:
1. The GenomePT project - National Laboratory for Sequencing and Analysis of Genomes, with the University of
Aveiro, BIOCANT, IBMC, ICETA - of the University of Porto, Institute of Molecular Medicine, IPATIMUP of the University
of Porto, Fundação Calouste Gulbenkian, the National Institute of Health, Dr. Ricardo Jorge, the University of Coimbra
and the University of Minho.
2. The PPBI project - Portuguese Bioimaging Platform, with the Institute of Molecular and Cellular Biology - IBMC, the
Center for Neuroscience and Cell Biology - CNC, the Faculty of Sciences of the University of Lisbon, the Faculty of
Medical Sciences of the New University of Lisbon, the Faculty of Medicine of the University of Porto, the D. Anna de
Sommer Champalimaud Foundation and Dr. Carlos Montez Champalimaud, the Institute of Molecular Medicine, the
IPATIMUP of the University of Porto, the Institute of Chemical and Biological Technology António Xavier - ITQB And the
Calouste Gulbenkian Foundation.
It should also be noted that the PAC - Joint Activity Plans which are embodied in partnerships between research
centers:
- RETIOT Project for Scientific Research and Technological Development "Utilization of Reflectometry Technologies in
the improvement of the future Internet of Things and Cyber-Physical Systems", developed by the Center of Electronics,
Optoelectronics and Telecommunications of UAlg (CEOT), Instituto de Telecomunicações ), The Institute of Electronic
and Telematic Engineering of Aveiro - (IEETA) of the University of Aveiro, and the Institute of Plasmas and Nuclear
Fusion (IPFN of Instituto Superior Técnico).
- CREATOUR - "Developing Creative Tourism Destinations in Small Towns and Rural Areas", developed by the Center
for Research on Space and Organizations (CIEO) of UAlg with the Center for Social Studies of the University of
Coimbra, the Interdisciplinary Center for History, Cultures and Societies of the University of Évora, the Center for
Studies on Socioeconomic Change and the Territory of ISCTE - University Institute of Lisbon and the Laboratory of
Landscapes, Heritage and Territory of the University of Minho.
As part of the extension, UAlg has been continuously promoting partnerships with the community (companies,
associations, municipalities and other national and regional stakeholders and other members of the civil community),
within and outside the academic field, promoting initiatives and responding to external requests, associated with
participation in classes, seminars, workshops, visits, work groups, and other initiatives organized by third parties.
With regard to support for innovation and investment, UAlg, through CRIA, has developed activities in three main
areas: support for raising investment in new companies, support for raising funding for Research and Technological
Development and Cooperation University-Company.
Also, as part of the work carried out in support of the entrepreneurs for the creation of companies resulting from the
Ideas Cash 2013 Contest and other entrepreneurs resulting from the regional dynamics, led, in 2016, as an example, to
a total of 15 new companies, Which are essentially inserted in the areas of Agro-food, Health Sciences, Sea Sciences,
ICT, and Tourism, among others.
In 2016, 165 consultations were held in support of the promotion of intellectual property and patent registration
mechanisms. Eleven patent applications were filed and 2 were obtained.
A12. Políticas de internacionalização (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES):
A internacionalização do ensino e da investigação tem sido uma prioridade de desenvolvimento estratégico da UAlg
estabelecida no Plano Estratégico para 2013 a 2017 e nos Planos de Atividades. Embora em menor grau, a extensão
tem vindo também a contribuir para a internacionalização da Universidade.
No ensino e na investigação a UAlg tem uma longa e reconhecida experiência na organização e coordenação de oferta
formativa em cooperação com outros países e na gestão de programas de mobilidade internacional.
A UAlg foi a primeira Universidade Portuguesa a coordenar cursos conjuntos Erasmus Mundus reconhecidos pela
Comissão Europeia (CE) como exemplos de excelência no Ensino Superior Europeu. O avanço nesta área pode ser
comprovado pelo recente reconhecimento pela CE do mestrado Chemical Innovation and Regulation (ChIR,
www.emmcchir.org), pela renovação por um segundo período de 5 anos do mestrado Quality in Analytical Laboratories
(EMQAL, www.emqal.org), e por um terceiro período do mestrado em Water and Coastal Management (WACOMA). É de
notar que no estudo piloto de acreditação de cursos conjuntos JOQAR (http://ecahe.eu/w/index.php/JOQAR_20102013) a UAlg pertenceu a dois dos quatro Consórcios avaliados, sendo a instituição coordenadora num (EMQAL) e
parceira noutro (EMBC), obtendo excelentes resultados. Os mestrados IMBRSea (www.imbrsea.eu), EMMECC
NURSING (www.masternursing.eu), bem como os doutoramentos Erasmus Mundus Marine and Coastal Management –
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MACOMA e Marine Ecosystem Health & Conservation - MARES (www.mares-eu.org) são mais exemplos dos avanços
da UAlg no âmbito de cursos conjuntos europeus de excelência.
A UAlg tem estabelecido redes de intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e funcionários com a EU e com
países terceiros, aproveitando as oportunidades de financiamento disponíveis no Programa Erasmus+. Foi uma das
dez primeiras universidades portuguesas a ganhar financiamento para projetos de redes Erasmus+ International
Credit Mobility. Mais recentemente, coordena o consórcio de Universidades Portuguesas Mare Nostrum
(marenostrum.ualg.pt) para intercâmbio com instituições no Norte de África, e participa no consórcio Merging Voices
(mergingvoices.unl.pt) para a Ásia. A UAlg participa ainda em Consórcios de estágios em intercâmbio Europeu como o
AETC na área de Hotelaria e Turismo (www.erasmus-aetc.com), OutCome em energias renováveis e Ciências do Mar, e
o Al SUD em todas as áreas.
O GRIM tem as atribuições mais diretamente relacionadas com a internacionalização. Para além da coordenação ou
apoio administrativo das atividades descritas acima, o GRIM coordena a atividade das redes Fulbright e Euraxess na
UAlg; garante a dinamização e acompanhamento dos programas de visita de delegações estrangeiras; a preparação e
concretização de protocolos de cooperação de âmbito internacional; a promoção da mobilidade internacional da
comunidade académica; o apoio aos estudantes estrangeiros na UAlg, nomeadamente através do acompanhamento
dos procedimentos de formalização da sua aceitação pelas UO e UI; a coordenação das ações de acolhimento de
docentes, não docentes e investigadores estrangeiros. Mais recentemente passou a contribuir para o concurso
especial de acesso e ingresso do estudante internacional a ciclos de estudo de licenciatura e mestrado integrado,
através do acolhimento a estes estudantes.
No âmbito do ensino, o GRIM exerce as suas funções em estreita colaboração com as UO e com os SAC; na
investigação e na extensão, é coadjuvado pela UAIC. O Gabinete de Comunicação e Protocolo (GCP) apoia as
atividades realizadas no âmbito da internacionalização, promovendo e divulgando a oferta formativa, a investigação e
a extensão.
A12. Internationalisation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES):
Teaching and research internationalisation has been a priority in UAlg’ strategic development as set out in both the
Strategic Plan 2014-2017 and the Activities Plan. Although to a lesser degree, extension activities have also provided
considerable contribution to UAlg’ internationalisation strategy.
UAlg has a renowned know-how in teaching and research, and in organising and coordinating academic offer in
cooperation with other countries, as well as in managing international mobility programmes.
UAlg was the first Portuguese higher education institution to coordinate Erasmus Mundus joint degrees acknowledged
by the European Commission (CE), as examples of excellence in European higher education. UAlg’ breakthroughs can
be attested by the recent recognition by the CE of the master course in Chemical Innovation and Regulation (ChIR,
www.emmcchir.org), with the renewal for a second 5-year term of the master in Quality in Analytical Laboratories
(EMQAL, www.emqal.org) and with a third term of funding of the master in Water and Coastal Management (WACOMA).
It is worth stressing that in the pilot study for joint course accreditation JOQAR
(http://ecahe.eu/w/index.php/JOQAR_2010-2013), UAlg took part in two out of the four evaluated Consortia, as
coordinator in one master course (EMQAL), and as partner in another master course (EMBC), achieving excellent
results in both.
The masters courses IMBRSea (www.imbrsea.eu), EMMECC NURSING (www.masternursing.eu), and the doctorates
Erasmus Mundus Marine and Coastal Management – MACOMA and Marine Ecosystem Health & Conservation - MARES
(www.mares-eu.org) are examples of UAlg’ breakthroughs in the academic excellence of joint European degrees.
UAlg has set up exchange networks for students, teaching staff, researchers and technical staff with the EU and with
third countries, taking advantage of the available funding under the Erasmus+ programme. UAlg was one of the first
ten Portuguese universities to get financing for network projects Erasmus+ International Credit Mobility. UAlg was
recently awarded the coordination of the Consortium of Portuguese universities Mare Nostrum (marenostrum.ualg.pt)
for mobility exchange with Northern African institutions, and takes part in the Consortium Merging Voices
(mergingvoices.unl.pt) with Asian countries. In addition, UAlg takes part in traineeship consortia under European
exchange projects such as AETC, for hotel management and tourism, (www.erasmus-aetc.com), OutCome for
renewable energies and marine sciences, and Al Sud, for all study areas.
The GRIM is the main body in charge of internationalisation. Apart from the coordinating and administrative
responsibilities, GRIM coordinates the activities carried out under Fulbright and Euraxess networks at UAlg; fosters
and monitors the visits of foreign delegations; prepares and designs international cooperation agreements; fosters the
international mobility of the academic community; assists foreign students with their acceptance into the teaching and
research units; welcomes foreign teaching, non-teaching, and research staff upon their arrival. More recently, GRIM
has given visibility to the competition specifically addressed to international students who wish to undertake a full
undergraduate or master’s programme, and welcomes them and supports them on their arrival.
GRIM operates in close cooperation with the UO and the Academic Services (SAC) regarding teaching, and with the
Research Supporting Unit (UAIC) regarding research and extension activities.
The Communication and Protocol Office (GCP) supports internationalisation through the promotion and advertisement
of the academic offer, research and extension activities.
A13. Instalações (artigo 4º, nº 1 h) do RJAES):
A UAlg está geograficamente distribuída por quatro campi e uma estação experimental: Campus da Penha, Campus de
Gambelas, Campus da Saúde e Estação Experimental do Ramalhete, localizados no Concelho de Faro e o Campus de
Portimão localizado no Concelho de Portimão.
O Campus da Penha situa-se na cidade de Faro e ocupa uma área aproximada de 14 hectares. O parque edificado
deste Campus é composto por 10 edifícios, construídos entre 1986 e 2009, com características arquitetónicas
bastantes diferenciadas; os mais antigos denotam já diversas patologias devido à idade e baixa manutenção. Os
edifícios mais recentes encontram-se em razoável estado de conservação. O número de pisos dos edifícios varia entre
1 e 3 pisos e a área total de construção é de 45.994m2.
O Campus de Gambelas tem uma área aproximada de 20 hectares, situa-se a 6Km da cidade de Faro e a 2 do
Aeroporto Internacional de Faro. O seu parque edificado é composto por 11 edifícios construídos, entre 1989 e 2015. A
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imagem arquitetónica dos edifícios que compõem este Campus tem sido mantida, pelo que as patologias
apresentadas são comuns à maioria dos edifícios. O número de pisos varia entre 1 e 4 pisos e a área total de
construção é de 75.067m2.
O Campus da Saúde está situado numa das entradas da cidade de Faro, encontrando-se aí instalada a Escola Superior
de Saúde. Este Campus tem uma área aproximada de 11,5 hectares e um único edifício, de 3 pisos, com 7.489 m2 de
área total de construção. O estado de conservação deste edifício é razoável, necessitando, porém, da
impermeabilização de uma ala e de pintura geral exterior de todo o edifício.
O Campus de Portimão situa-se na cidade de Portimão, encontrando-se aí instalado o Pólo da Escola Superior de
Gestão, Hotelaria e Turismo. Este Campus tem uma área de construção aproximada de 1.250 m2 em 2 pisos. Trata-se
de um edifício de 1913, propriedade do Município de Portimão. O estado de conservação denota a necessidade de uma
reabilitação geral dada ao longo dos anos nunca se realizaram obras de manutenção de construção civil.
A Estação Experimental do Ramalhete situa-se no Parque Natural da Ria Formosa, junto ao Aeroporto Internacional de
Faro, onde está instalada uma estação de investigação de ciências do mar. Tem uma área de construção de 640 m2
desenvolvendo-se em 2 pisos. Trata-se de um edifício de 1993, o qual foi objeto de diversas obras de conservação em
2015.
Para o desenvolvimento das suas atividades a UAlg dispõe nos seus Campi de diversos espaços de uso comum, com
as seguintes tipologias:
- 1 Auditório (1.340m2) com lotação para 420 pessoas, para realização de eventos internos e externos. Realizam-se aí
conferências, seminários, simpósios, workshops, eventos empresariais entre outros. Está equipado com sistemas de
som de conferência, câmaras de vídeo, projetor de vídeo e controlo de iluminação.
- 15 Anfiteatros, com áreas compreendidas entre 245m2 e 90m2 e lotação entre 235 e 86 pessoas, destinados
fundamentalmente a aulas, mas com possibilidade de aí se realizarem congressos, conferências, seminários e
workshops. Alguns destes anfiteatros estão equipados com projetor de vídeo e controlo de iluminação.
- 45 Salas de aula, com áreas compreendidas entre 100m2 e 24m2 e lotação entre 80 e 18 pessoas. Estas salas na sua
grande maioria encontram-se equipadas com projetor de vídeo e ecrã fixos.
- 4 Bibliotecas: a Biblioteca Central no Campus de Gambelas, a Biblioteca no Campus da Penha, ambas de uso geral e
outras duas bibliotecas de uso mais específicos nos Campi de Saúde e Portimão. A Biblioteca Central (2.716m2)
possui 26 salas de estudo que ocupam uma área de 340m2. A Biblioteca do Campus da Penha (863m2) possui 9 salas
de estudo que ocupam uma área de 125m2.
- 1 Arquivo Central (2.298m2) localizado no edifício da Biblioteca Central no Campus de Gambelas.
Os anfiteatros e salas de aula estão sob a gestão dos Serviços Técnicos e são disponibilizados às UO em função das
necessidades letivas e de outras atividades.
Para além da gestão dos espaços os Serviços Técnicos são responsáveis pela manutenção geral dos Campi, nos
quais as intervenções nos edifícios constituem grande parte da sua atuação. A idade do parque edificado implica
grandes investimentos para os quais não tem havido verbas disponíveis. A manutenção preventiva e corretiva tem
sido fortemente condicionada pela contenção orçamental a que a Universidade está sujeita.
A nível de infraestruturas gerais no Campus da Penha é prioritária a substituição das condutas gerais de
abastecimento de água potável e de incêndio exterior.
Nos edifícios mais antigos as intervenções mais relevantes têm sido feitas nas coberturas, dado que os problemas de
infiltrações são recorrentes, porém há ainda muito trabalho por realizar. É necessário reabilitar a nível estrutural os
quatro edifícios mais antigos do Campus da Penha e consolidar os revestimentos pétreos exteriores dos edifícios do
Campus de Gambelas.
Os equipamentos de climatização existentes utilizam, na sua maioria, o gás R22 o qual está descontinuado, pelo é
necessário substituir em certos casos o gás e em outros o próprio equipamento. Existem muitas reparações que são
importantes efetuar pois esses equipamentos climatizam áreas laboratoriais onde o controlo de temperatura é
fundamental.
Está em desenvolvimento um trabalho faseado de conformar os edifícios com a legislação relativa à segurança contra
incêndios em edifícios.
Os Serviços Técnicos dispõem de uma equipa operacional que efetua a manutenção corrente dos edifícios e
reparações pontuais em diversas áreas: carpintaria, canalização, pinturas, eletricidade, serralharia e construção civil.
Estas intervenções são em geral pontuais e as mais urgentes. As intervenções de maior dimensão são realizadas com
recurso a contratação externa e encontram-se muito dependentes da capacidade financeira da UAlg.
A13. Facilities (article 4th, no. 1 h) of RJAES):
UAlg is geographically distributed by four campuses and one experimental station: Penha’s Campus, Gambelas’
Campus, Health Campus and Experimental Station of Ramalhete, located in the Municipality of Faro, and the Portimão
Campus located in the Municipality of Portimão.
Penha’s Campus is located in the city of Faro and covers an area of approximately 14 hectares. The built park of this
Campus consists of 10 buildings, built between 1986 and 2009, with quite different architectural features; The older
ones already denote several pathologies due to age and low maintenance. The most recent buildings are in reasonable
condition. The number of floors of buildings varies between 1 and 3 floors and the total construction area is 45.994m2 .
The Gambelas Campus has an approximate area of 20 hectares, is located at 6 km from the city of Faro and 2 from Faro
International Airport. Its built park consists of 11 buildings built between 1989 and 2015. The architectural image of the
buildings that compose this Campus has been maintained, reason why the presented pathologies are common to the
majority of the buildings. The number of floors varies between 1 and 4 floors and the total construction area is
75.067m2.
The Health Campus is located in one of the entrances of the city of Faro, where the Higher School of Health is installed.
This Campus has an area of approximately 11.5 hectares and a single building, with 3 floors, with 7,489 m2 of total
construction area. The conservation state of this building is reasonable, however, requiring the waterproofing of a wing
and general exterior painting of the entire building.
The Portimão’s Campus is located in the city of Portimão, where the Pole of the Superior School of Management,
Hospitality and Tourism is located. This Campus has an approximate construction area of 1,250 m2 on 2 floors. It is a
building of 1913, property of the Municipality of Portimão. The state of conservation denotes the need for a general
rehabilitation, given over the years maintenance works of civil construction have never been carried out.
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The Experimental Station of Ramalhete is located in Ria Formosa Natural Park, next to Faro International Airport, where
a marine science research station is located. It has a construction area of 640 m2 in 2 floors. It is a building of 1993,
which was object of several conservation works in 2015.
For the development of its activities UAlg has in its Campi several spaces of common use, with the following
typologies:
- 1 Auditorium (1,340m2) with capacity for 420 people, for internal and external events. There are conferences,
seminars, symposia, workshops, business events, among others. It is equipped with conference sound systems, video
cameras, video projector and lighting control.
15 Auditoriums, with areas between 245m2 and 90m2 and capacity between 235 and 86 people, intended mainly for
classes, but with the possibility of holding congresses, conferences, seminars and workshops. Some of these
auditoriums are equipped with video projector and lighting control.
- 45 Classrooms, with areas between 100m2 and 24m2 and capacity between 80 and 18 people. These rooms are mostly
equipped with a video projector and fixed screen.
- 4 Libraries: the Central Library in the Gambelas Campus, the Library in the Penha Campus, both of general use and
two other more specific use libraries in the Campi de Saúde and Portimão. The Central Library (2,716m2) has 26 study
rooms that occupy an area of 340m2. The Penha Campus Library (863m2) has 9 study rooms that occupy an area of
125m2.
- 1 Central Archive (2.298 m2) located in the Central Library building in Gambelas’ Campus.
The auditoriums and classrooms are under the management of the Techincal Services and are made available to the
UO depending on the educational needs and other activities.
In addition to spaces management, the Technical Services are responsible for the Campi’s general maintenance, being
the interventions in the buildings a great part of their performance. The buildings age entails large investments for
which no funds have been available.
Preventive and corrective maintenance has been strongly conditioned by the budgetary restraint to which the
University is subject.
At the level of general infrastructures at Penha’s Campus, priority is given to replacing the general pipelines for
potable water supply and for external fire.
In the older buildings the most relevant interventions have been made in the roofs, since the infiltration problems are
recurrent, but there is still much work to be done. It is necessary to rehabilitate at the structural level the four oldest
buildings of Penha’s Campus and to consolidate the outer stone coverings of Gambelas’ Campus buildings.
The existing air conditioning equipment use mostly the R22 gas which is discontinued, which makes necessary to
replace the gas in some cases and in others the equipment itself. There are many repairs that are important to do
because these equipment is responsible for the air-conditioning of laboratory areas where temperature control is
critical.
A phased work of adapting the existing buildings with the fire safety legislation is being implemented.
The Technical Services have an operational team that develops the day-to-day buildings maintenance and specific
repairs in various areas: carpentry, plumbing, painting, electricity, blacksmithing and civil construction. These
interventions are usually on time and the most urgent. Larger interventions are carried out using outsourcing and are
very dependent on UAlg's financial capacity.

Perguntas A14. a A16.
A14. Mecanismos de ação social (artigo 4º, nº 1 i) do RJAES):
O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro,
determina que na sua relação com os estudantes, o Estado deve assegurar a existência de um sistema de ação social
escolar que favoreça o acesso ao ensino superior e a prática de uma frequência bem-sucedida, com discriminação
positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar, devendo a ação social
escolar garantir que nenhum estudante é excluído do sistema de ensino superior por incapacidade financeira.
Os SASUAlg têm por missão proporcionar aos estudantes melhores condições de integração, vivência social e
académica, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso e êxito escolar aos estudantes que ingressam na
Universidade do Algarve, proporcionando-lhes condições que permitam superar desigualdades económicas e sociais.
Os SASUAlg têm por atribuição a execução da política de ação social escolar da Universidade do Algarve, de modo a
melhorar as possibilidades de sucesso educativo dos estudantes.
No âmbito das suas atribuições, compete aos SASUAlg conceder apoios aos estudantes nas seguintes modalidades:
a) Apoios diretos, que incluem a atribuição de bolsas de estudo e a atribuição de auxílios de emergência;
b) Apoios indiretos, que incluem a promoção do acesso à alimentação e ao alojamento, o acesso a serviços de saúde,
o apoio a atividades desportivas e culturais, e ainda o acesso a outros apoios educativos.
Compete ainda aos SASUAlg desenvolver outras atividades que, pela sua natureza, se enquadram nos fins gerais de
ação social escolar, designadamente ao nível do apoio psicossocial e acolhimento aos estudantes, com vista à sua
integração e inclusão na Universidade do Algarve.
Assim, considerando a importância de existir uma maior adequação entre as necessidades dos estudantes e os
mecanismos de ação social disponíveis na instituição, os SASUAlg, tem vindo a implementar o programa do Fundo de
Apoio Social, (FAS-UAlg) que no âmbito da responsabilidade social da Universidade do Algarve, tem por objetivo dar
apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade social comprovada, visando contribuir para o combate ao
abandono e insucesso escolar e a aquisição e desenvolvimento de competências transversais promotoras de
empregabilidade e sucesso profissional.
O FAS-UAlg centra-se nos estudantes que não se enquadram nas condições previstas na atribuição de benefícios
sociais diretos (Bolsas de Estudo) e pode revestir duas modalidades:
a) Subsídio de Emergência – a comparticipação pecuniária destinada a dar resposta a situações pontuais, não
enquadrável no âmbito de Ação Social para o Ensino Superior e excluídos dos auxílios de emergência previstos no
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

25/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior;
b) Bolsa de Colaboração - a comparticipação dos custos de frequência de um ciclo de estudos através da colaboração
do estudante com os Serviços de Ação Social nas suas atividades, compatíveis com as suas competências e
disponibilidade de tempo e sem prejuízo para as respetivas atividades escolares.
Neste âmbito, são atribuídos subsídios de emergência a estudantes em situação de carência socioeconómica grave,
bolsas de colaboração assim como apoios que promovam a inclusão dos Estudantes com Necessidades Educativas
Especiais da Universidade do Algarve, no sentido da satisfação das suas necessidades educativas especiais.
Consubstanciando estes pressupostos, e de acordo com os princípios de uma Universidade Inclusiva, assente no
reconhecimento do direito à diferença e nos princípios da universalidade e da igualdade no acesso ao ensino superior,
os SASUAlg, promovem condições que permitam a frequência e o sucesso académico, dirigidas aos com
Necessidades Educativas Especiais, implementando medidas de apoio específicas, que facilitem o seu
desenvolvimento académico, pessoal e social, durante o seu percurso escolar.
Neste sentido, os SASUAlg, desenvolvem a sua intervenção social em articulação com o Gabinete de Apoio a
Estudantes com Necessidades Educativas Especiais da Universidade (GAENEE), prestando informação sobre os
recursos, as medidas e instrumentos aptos a satisfazê-las, assegurando o encaminhamento e aconselhamento para os
Serviços de Saúde dos SASUAlg, que necessitem deste apoio especializado em articulação com o mesmo gabinete.
No domínio da integração social, os SASUAlg, apoiam igualmente a promoção e organização de programas e ações de
sensibilização ativadoras do desenvolvimento pessoal e de competências pessoais e académicas, em colaboração
com estruturas da Universidade e outras entidades, através da informação/formação e sensibilização dos estudantes,
colaborando com projetos desenvolvidos na Universidade nas áreas social, de saúde, psicopedagógica, voluntariado
e outras.
Tendo presente as suas atribuições definidas nos artigos 20º e 26º da RJIES, no âmbito das suas competências e
apesar das reduções significativas e continuadas do financiamento ao ensino superior, os SASUAlg, tem conseguido
desenvolver e disponibilizar mecanismos de modo a suprimir as dificuldades
Dos diferentes exercícios de reflexão sobre a atividade dos Serviços de Ação Social, fica clara a importância e a maisvalia da articulação entre os SAS e os restantes serviços da UAlg, verificando-se benefícios evidentes para a
instituição e em particular para os Serviços de Ação Social, contribuindo para a melhoria das atividades e serviços
prestados à comunidade académica.
A14. Social mechanisms (article 4th, no. 1 i) of RJAES):
The Legal Regime of Higher Education Institutions (RJIES), approved by the law nº62/2007, of 10th September,
determines that in its relation with the students, The Estate must assegurate the existence of a Social Action System
that favours the access to the superior teaching and finish the course with a good frequency, with a positive
discrimination of the economically needed students with an proper school achievement, so the social action must
guarantee that none student it is excluded for the superior teaching system for financial incapacity.
The Algarve University Social Action Services (SASUAlg) have the mission to provide to the students the best
integration conditions and a social and academic experience, guaranteeing equal opportunities in access and success
for students entering the University of the Algarve, providing conditions that overcome economic and social
inequalities.
The SASUAlg are responsible for implementing the school social action policy of the University of Algarve, in order to
improve the educational success of students.
Within the scope of its attributions, SASUAlg is responsible for providing support to students in the following ways:
(A) Direct support, including the award of scholarships and the award of emergency aid;
(B) Indirect support, including promotion of access to food and housing, access to health services, support for sports
and cultural activities, and access to other educational support.
It is also the responsibility of the SASUAlg to develop other activities that, by their nature, fall within the general aims
of school social action, namely at the level of psychosocial support and reception for students, with a view to their
integration and inclusion at the University of Algarve.
Considering the importance of adequation between the students’ needs and the social action mechanisms available in
the institution, the SASUAlg, have been implementing the Social Support Found program, (FAS-UAlg) aims to support
students in a situation of proven social vulnerability, aiming to contribute to the fight against school dropout and
failure and the acquisition and development of transversal skills that promote employability and professional success.
FAS-UAlg focuses on students who do not have the conditions for direct social benefits (Scholarships) and can take
two forms:
A) Emergency Allowance-the financial contribution intended to respond to specific situations, not included in the
scope of Social Action for Higher Education and excluded from the emergency aid provided for in the Regulations for
the Granting of Higher Education Scholarships;
B) Collaboration - the sharing of the costs of attending a course of study through the student's collaboration with the
Social Action Services in their activities, compatible with their skills and availability of time and without prejudice to
their school activities.
In this context, emergency grants are awarded to students in situations of serious socioeconomic need, collaboration
grants as well as support to promote the inclusion of Students with Special Educational Needs of the University of
Algarve, in order to meet their special educational needs.
In accordance with the principles of an Inclusive University, based on the recognition of the right to difference and on
the principles of universality and equality in access to higher education, SASUAlg promotes conditions that allow
academic attendance and success, Directed to those with Special Educational Needs, implementing specific support
measures that facilitate their academic, personal and social development during their school career.
In this sense, the SASUAlg, develop their social intervention in articulation with the Office of Support to Students with
Special Educational Needs of the University (GAENEE), providing information on resources, measures and instruments
able to satisfy them, ensuring the referral and Advice to the SASUAlg Health Services, who need this specialized
support in articulation with the same office.
In the field of social integration, SASUAlg also supports the promotion and organization of awareness-raising
programs and actions that promote personal development and personal and academic skills, in collaboration with
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University structures and other entities, through information / training and awareness raising. Students, collaborating
with projects developed at the University in the social, health, psychopedagogical, volunteer and other areas.
Bearing in mind its duties as defined in Articles 20 and 26 of the RJIES, within the framework of its competences and
despite the significant and continued reductions in funding for higher education, SASUAlg has been able to develop
and make available mechanisms to overcome the difficulties.
A15. Informação para o exterior (artigo 4º, nº 2 p) do RJAES):
A disponibilização da informação relevante, fidedigna, imparcial e atualizada para as partes interessadas, aos diversos
níveis das estruturas e dos órgãos de gestão da UAlg, é da maior relevância para a Universidade.
A divulgação da informação interna é assegurada através da Intranet, onde se encontra disponível, de acordo com o
público-alvo, toda a informação pertinente sobre a organização da UAlg, os direitos e deveres, os regulamentos e os
procedimentos necessários ao desenvolvimento das atividades da instituição.
A divulgação da informação para o exterior é realizada através do Portal da UAlg (www.ualg.pt). O GCP é o
responsável pela gestão da informação disponível no Portal, em articulação com a Reitoria e com o apoio das UO, UI e
UF, Serviços e Gabinetes.
No Portal da UAlg é disponibilizada toda a informação relevante sobre a instituição e sobre as atividades que
desenvolve no âmbito do ensino e aprendizagem, da investigação e desenvolvimento e da extensão. A informação
disponível para consulta das partes externas interessadas inclui a referida na legislação nacional e encontra-se
conforme com a nova versão da ESG de 2015 e os referenciais em vigor da A3ES para os Sistemas Internos de
Garantia da Qualidade das Instituições de Ensino Superior.
A gestão dos conteúdos e destaques é realizada de acordo com a relevância da informação e/ou atividades em causa
para a UAlg e para as partes interessadas. Os canais de divulgação utilizados dependem do público alvo. Além da
intranet e do Portal da UAlg são utilizadas outras plataformas digitais, tais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o
Youtube, o Linkedin, entre outras.
A15. Public Information(article 4th, no. 2 p), of RJAES):
The release of relevant, reliable, impartial and up-to-date information to parties involved, at the various levels of UAlg’
structures and management bodies, is of the utmost importance to the University.
The dissemination of internal information is ensured through the Intranet, where all relevant information about UAlg’
organization, rights and duties, regulations and necessary procedures for the institution’s activities development are
available, according to the target audience.
The information release to the outside is made through UAlg Portal (www.ualg.pt). The GCP is responsible for
managing the information available on the Portal, in coordination with the University Rectorate and with the support of
the UO, UI and UF, Services and Offices.
The UAlg Portal provides all the relevant information about the institution and its teaching and learning, research and
development and extension activities. The information available for external entities consultation includes that referred
to in national legislation and is in line with the new version of the ESG 2015 and the current references of the A3ES for
the Internal Quality Assurance Systems of Higher Education Institutions.
Content management and highlights are produced according to the relevance of the information and/or activities
relevant to UAlg and to the parties involved. The dissemination channels used depend on the target audience. Apart
from the intranet and the UAlg Portal other digital platforms are used, such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
Linkedin, among others.
A16. Plano estratégico (Sumário executivo):
O Plano Estratégico da UAlg para 2013-2017 integra objetivos, iniciativas estratégicas e respetivos indicadores,
estabelecidos para cada uma das vertentes, Ensino, Investigação, Extensão e Governança. Foi objeto de um processo
intenso de consulta externa e interna e debate interno, tendo sido elaborado com os contributos da Comunidade
Académica e das partes externas interessadas, estabelecendo as orientações de desenvolvimento da UAlg.
O processo de consulta externa e interna, debate e elaboração do Plano Estratégico, demonstra a relevância dada pela
UAlg à participação das partes interessadas, internas e externas, no desenvolvimento institucional, confirmada no
seguinte excerto do documento: “(…) cabe a todos os agentes da Universidade (e a todos os nossos parceiros
externos) ajudarem-nos a levar a bom porto este Plano Estratégico, encarando-o como um documento orientador das
nossas escolhas prioritárias, da nossa ação, do caminho que pretendemos percorrer.”
O Plano Estratégico aprovado pelo Conselho Geral apresenta as grandes linhas de orientação para a instituição,
remetendo as ações, sua calendarização e metas para os planos anuais de atividade, por se ter considerado mais
adequado que a sua concretização seja realizada por toda a instituição, bastando para isso que os sucessivos planos
de atividades das várias instâncias (reitoria, unidades orgânicas, serviços, gabinetes, etc.) partam da estrutura e das
linhas de orientação nele definidas para elaborarem os seus planos de atividades, esses sim com metas.
No capítulo intitulado «Visão e formulação estratégica» propõe-se uma visão clara para a instituição, tendo como
princípio orientador deste Plano Estratégico a Educação como cerne da atividade da UAlg, a partir do qual se
ramificam as três vertentes principais da nossa missão, a saber, o Ensino, a Investigação e a Extensão.
Para cada uma das quatro vertentes da nossa atividade (Ensino, Investigação, Extensão e Governança), foram
estabelecidos dois objetivos, associando a cada um deles iniciativas estratégicas e foram definidos o conjunto de
indicadores que nos têm permitido ir monitorizando a sua execução.
Foram definidos os seguintes objetivos e respetivas iniciativas estratégicas, sendo que para uma análise com maior
detalhe, o Plano Estratégico deverá ser consultado em
http://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/reitoria/plano_estrategico2014-2017.pdf:
ENSINO
Objetivo 1: Aumentar o recrutamento de estudantes para os vários ciclos de estudo nas modalidades regional,
nacional e internacional.
Iniciativas Estratégicas:
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1. Especializar a comunicação institucional e da oferta formativa
2. Fomentar privilegiadamente a oferta formativa em língua portuguesa, no plano da internacionalização, identificando
os segmentos em que o uso de uma língua estrangeira possa ser vantajoso
3. Escrutinar e melhorar a qualidade do ensino
Objetivo 2: Adaptar e racionalizar a oferta formativa (todos os ciclos de estudo e tipologias).
Iniciativas Estratégicas:
1. Desenvolver a oferta formativa mais harmoniosamente;
2. Estudar detalhadamente o universo de recrutamento.
INVESTIGAÇÃO
Objetivo 1: Melhorar os indicadores de produção científica em todas as áreas.
Iniciativas Estratégicas:
1. Desenhar e implementar o CRIS-Universidade do Algarve (Current Research Information System);
2. Corrigir as bases de recolha de dados bibliométricos das Artes e Humanidades;
3. Diversificar as fontes de financiamento da investigação.
Objetivo 2: Fomentar a articulação da atividade de investigação com os campos temáticos do Mar, do Turismo, da
Saúde e Bem-Estar e do Património Mediterrânico.
Iniciativas Estratégicas:
1. Elaborar, no seio do Conselho de Investigação da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pósgraduada - UAIC, um plano de investigação para a Universidade, privilegiando os campos temáticos identificados
neste documento;
2. Reconfigurar a rede de centros da Universidade do Algarve menos bem classificados pela FCT em 2014;
EXTENSÃO
Objetivo 1: Dar maior coerência ao vasto conjunto de atividades de extensão desenvolvidas e a desenvolver,
beneficiando a sua articulação com os campos temáticos do Mar, do Turismo, da Saúde e Bem-Estar e do Património
Mediterrânico.
Iniciativas Estratégicas:
1. Promover um maior acesso interno à informação sobre projetos de Extensão em curso ou para os quais a
Universidade do Algarve é desafiada;
2. Fomentar a interdisciplinaridade nas atividades de extensão;
3. Criar uma estrutura organizada de ensino vocacionada para as atividades de extensão.
Objetivo 2: Fomentar os projetos de Extensão multidisciplinares que contribuam para o desenvolvimento social,
cultural, científico e tecnológico da Universidade e da região com base no princípio orientador da Educação como
cerne da atividade.
Iniciativas Estratégicas:
1. Orientar as atividades de extensão para o desenvolvimento regional;
2. Associar de forma sistemática o ensino e a investigação à extensão;
3. Aumentar a participação dos estudantes nas atividades de extensão.
GOVERNANÇA
Objetivo 1: Adequar a estrutura e as formas de organização da Universidade à sua dimensão e à sua estratégia de
desenvolvimento
Iniciativas Estratégicas:
1. Propor uma revisão dos Estatutos e do Regulamento Orgânico da Universidade;
Objetivo 2: Melhorar a integração dos dados e o acesso aos indicadores de desempenho da instituição
Iniciativas Estratégicas:
1. Melhorar a gestão académica ao nível da eficiência dos procedimentos e dos outputs;
2. Ganhar autonomia na administração da aplicação de gestão financeira, patrimonial, de recursos humanos e
projetos;
3. Implementar outros sistemas essenciais a uma gestão mais transparente e eficaz.
Ainda, como forma organização do pensamento e da ação da Universidade do Algarve, tendo por base indicadores de
qualidade e quantidade, bem como outros relativos a áreas emergentes e de localização geoestratégica, foram
definidos quatro campos temáticos: Mar, Turismo, Saúde e Bem-Estar e Património Mediterrânico, como áreas de
desenvolvimento estratégico a trabalhar com seriedade, flexibilidade e criatividade no âmbito do Ensino, da
Investigação e da Extensão. A decisão sobre o estabelecimento destes quatro campos temáticos estratégicos deveuse no caso do Mar, essencialmente aos indicadores já muito consolidados da Investigação e de alguns cursos; no
caso do Turismo, pelo excelente desempenho no Ensino e na Extensão e de alguns indicadores promissores na
Investigação; na Saúde e Bem-Estar ao franco desenvolvimento do nosso pioneiro e inovador curso de Medicina,
associado a outras experiências de grande qualidade existentes tanto no Ensino, como na Investigação e na Extensão;
por último, entendeu-se que a nossa localização geoestratégica, a nossa Historia, a nossa Cultura deveriam ser
capazes de fazer emergir no interior da Universidade o campo potencialmente fértil do Património Mediterrânico.
A análise SWOT realizada na altura da elaboração do Plano Estratégico 2014-2017, cuja síntese se apresenta na página
10 desse documento, mantém-se atual sendo que no Multirank 2017 a UAlg obteve as classificações máximas de
“Muito Bom” nos seguintes indicadores: Spin-offs (transferência de tecnologia); Pós-Doutorados (investigação);
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Interdisciplinaridade das publicações (investigação); Publicações internacionais conjuntas (internacionalização); e
Mobilidade de estudantes (internacionalização).
A16. Strategic plan (Summary):
The UAlg’s Strategic Plan for 2013-2017 integrates objectives, strategic initiatives and related indicators, established
for each of the areas: Teaching, Research, Extension and Governance. It was the object of an intense process of
external and internal consultation and internal debate, having been elaborated with the contributions of the Academic
Community and the interested external parties, establishing UAlg’s development guidelines.
The process of external and internal consultation, debate and elaboration of the Strategic Plan, demonstrates the
importance given by UAlg to the participation of internal and external stakeholders in institutional development,
confirmed in the following excerpt of the document: "(...) (And all our external partners) to help us to carry out this
Strategic Plan, as a guiding document of our priority choices, of our action, of the path we intend to take.”
The Strategic Plan approved by the General Council presents the main guidelines for the institution, referring the
actions, their timing and goals for the annual activity plans, since it was considered more appropriate that their
implementation be carried out by the whole institution. For this reason, the successive activity plans of the various
instances (university rectorate, Organic Units, services, offices, etc.) are based on the structure and guidelines defined
therein to elaborate their business plans, with the related goals.
In the chapter titled "Vision and strategic formulation", a clear vision for the institution is proposed, having as a
guiding principle of this Education Strategic Plan as the core of UAlg’s activity, from which the three main strands of
our mission are branched out. knowledge, teaching, research and extension.
For each of the four strands of our activity (Teaching, Research, Extension and Governance), two objectives were
established, associating each of them with strategic initiatives and defining the set of indicators that have allowed us
to monitor their execution.
The following objectives and respective strategic initiatives were defined, and for a more detailed analysis, the
Strategic Plan should be consulted at http://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/reitoria/plano_strategico2014-2017.
Pdf:
ENSINO
Objective 1: Increase student recruitment for the various study cycles in the regional, national and international
modalities.
Strategic Initiatives:
1. Specialize the institutional communication and the education offer
2. Primarily promote the education offer in Portuguese, in terms of internationalization, identifying the segments in
which the use of a foreign language can be advantageous
3. Scrutinize and improve the quality of teaching.
Objective 2: Adapt and rationalize the training offer (all study cycles and typologies).
Strategic Initiatives:
1. To develop the education offer more harmoniously;
2. Study in detail the universe of recruitment..
RESEARCH
Objective 1: Improve scientific production indicators in all areas.
Strategic Initiatives:
1. Design and implement the CRIS-Universidade do Algarve (Current Research Information System);
2. Correct the bases for the collection of bibliometric data of Arts and Humanities;
3. Diversify sources of research funding.
Objective 2: To foster the articulation of the research activity with the thematic fields of the Sea, Tourism, Health and
Welfare and Mediterranean Heritage.
Strategic Initiatives:
1. To prepare, within the Research Council of the Support Unit for Scientific Research and Postgraduate Training UAIC, a research plan for the University, focusing on the thematic areas identified in this document;
2. Reconfigure the University of Algarve’s research centers network with a lower classification by FCT in 2014;
EXTENSION
Objective 1: To give greater coherence to the wide range of extension activities developed and to develop, benefiting
from its articulation with the thematic fields of the Sea, Tourism, Health and Welfare and Mediterranean Heritage.
Strategic Initiatives:
1. Promote greater internal access to information on ongoing Extension projects or for which the University of Algarve
is challenged;
2. Promote interdisciplinarity in extension activities;
3. To create an organized structure of education aimed at extension activities.
Objective 2: Promote multidisciplinary extension projects that contribute to the social, cultural, scientific and
technological development of the University and the region based on the guiding principle of Education as the core of
the activity.
Strategic Initiatives:
1. Orient the extension activities for regional development;
2. Systematically link teaching and research to extension;
3. Increase student participation in outreach activities.
GOVERNANCE
Objective 1: To adapt the structure and organizational forms of the University to its size and development strategy
Strategic Initiatives:
1. Propose a revision of the Statutes and the Organic Regulation of the University;
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Objective 2: Improve data integration and access to institution performance indicators
Strategic Initiatives:
1. Improve academic management in the efficiency of procedures and outputs;
2. To gain autonomy in the administration of the application of financial, patrimonial, human resources and project
management;
3. Implement other systems essential to a more transparent and effective management.
Also, as way of organizing the thinking and action of the University of Algarve, based on quality and quantity
indicators, as well as others related to emerging areas and geostrategic location, four thematic fields were defined:
Sea, Tourism, Health and Well- Being and Mediterranean Heritage as strategic development areas to be seriously
worked, with flexibility and creativity in the field of Teaching, Research and Extension. The decision on the
establishment of these four strategic thematic areas was due in the case of the Sea, mainly to the already wellestablished Research indicators and to some courses; In the case of Tourism, the excellent performance in Teaching
and Extension and some promising Research indicators; In Health and Welfare to the frank development of our
pioneering and innovative Medicine course, associated with other experiences of great quality existing in Education,
Research and Extension; Lastly, it was understood that our geostrategic location, our History, our Culture should be
able to bring into the University the potentially fertile field of Mediterranean Heritage.
The SWOT analysis carried out at the time of the elaboration of the 2014-2017 Strategic Plan, the synthesis of which is
presented on that document’s page 10, is still current and in Multirank 2017 it obtained the maximum ratings of "Very
Good" in the following indicators: Spin-offs (technology transfer); Postdoctoral studies (research); Publications
interdisciplinarity (research); Joint international publications (internationalization); And students mobility
(internationalization).
A16.1 Link para plano estratégico:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/reitoria/plano_estrategico2014-2017.pdf

Anexo I
Perguntas B1. e B2.
B1. Diagrama da Instituição, incluindo as diferentes Unidades Orgânicas (PDF, máx. 200kB):
B1._Organograma_UALG.pdf
B2. Número global de docentes / Total number of teachers
Designação / Name

N.º total / Total
number

ETI /
FTE

Em tempo integral /
Full Time

0

0

0

Docentes doutorados / Teachers with PhD
Docentes não doutorados com título de especialista / Teachers without PhD with specialist
title
Docentes especialistas não doutorados (reconhecimento pelo CTC) / Specialists teachers
without PhD (recognition by CTC)
Outros docentes / Other teachers

B3. - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas
B3 - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas / Centres and research units not
integrated into Units
Designação / Name
Centro de Electrónica, Optoelectronica e Telecomunicações
Centro de Investigação em Artes e Comunicação
Centro de Investigação em Biomedicina
Centro de Investigação Marinha e Ambiental
Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações
Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do
Comportamento Humano
Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos
Centro de Ciências do Mar
Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia
Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
Centro de investigação em Ambiente e Sustentabilidade
(11 Items)

Investigadores Doutorados / Researchers
with PhD

Classificação FCT / FCT
rating

9
10
18
20
35

Excelente
Bom
Muito Bom
Muito Bom
Muito Bom

2

Excelente

12
21
7
2
2
138

Bom
Excelente
Muito Bom
Muito Bom
Muito Bom
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B4. - Serviços de apoio de utilização comum
B4 - Serviços de apoio de utilização comum / Support services of common use
Designação / Name

Pessoal / Staff

Serviços de Apoio à Reitoria : Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP)
Serviços de Apoio à Reitoria : Gabinete de Assessoria Jurídica (AJ)
Serviços de Apoio Geral: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
Serviços de Apoio Geral: Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP)
Serviços de Apoio Geral: Arquivo Central (AC)
Serviços de Apoio Geral: Gabinete de Comunicação e Protocolo (GCP)
Serviços de Apoio Geral: Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM)
Serviços Centrais: Direção de Serviços Académicos (SAC)
Serviços Centrais: Direção de Serviços de Informática (SI)
Serviços Centrais: Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais (SFP)
Serviços Centrais: Direção de Serviços de Recursos Humanos (SRH)
Serviços Centrais: Direção de Serviços Técnicos (ST)
Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-graduada (UAIC)
Biblioteca
(14 Items)

1
2
3
1
4
6
8
27
23
21
14
43
15
30
198

B5. - Unidades de prestação de serviços
B5 - Unidades de prestação de serviços / Units of consultancy
Designação / Name

Pessoal / Staff

Centro de Línguas da Universidade do Algarve - CL-UAlg
Centro de Formação e Atualização Permanente (CeFAP)
(2 Items)

0
0
0

B6 - Dimensão do apoio social
B6.1. - Bolsas de estudos
B6.1. Bolsas de estudos / Scholarships
Total de estudantes / Total of students
Bolsas Pedidas / Scholarships requested
Bolsas Concedidas / Scholarships Awarded
Bolsa máxima / Maximum value scholarship
Bolsa média / Average value scholarship

2013/14

2014/15

2015/16

7836
1664
1154
5262
1767

7316
1714
1189
5167
1775

7113
1841
1340
5705
1706

B6.2 - Residências (2015/16)
B6.2.1 Número de camas em residências (2015/16):
550
B6.2.2 Taxa de ocupação (%):
91

B6.3 - Alimentação (2015/16)
B6.3.1 Número de lugares em refeitório:
1157
B6.3.2 Número de refeições servidas (média diária):
699
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B6.3.3 Número anual de refeições:
169311

B6.4 - Outros apoios
B6.4 Outros apoios:
Os Serviços de Ação Social concedem outros apoios de natureza social, designadamente:
Fundo de Apoio Social (FAS), que corresponde a uma medida de apoio integrada e pretende complementar os apoios
diretos e indiretos disponibilizados, respondendo a situações que não encontram resposta nos tradicionais meios de
apoio social. Este programa tem como objetivos principais: Atribuir apoios específicos aos Estudantes com
Necessidades Educativas Especiais, promovendo condições que permitam a sua frequência escolar; Contribuir para o
combate ao abandono escolar, atribuindo subsídios de emergência, aos estudantes que se encontrem em situação de
carência económica, devidamente comprovada e que não sejam bolseiros da DGES; Promover experiencias de
formação complementar em contexto real de colaboração, proporcionando a aquisição e desenvolvimento de
competências transversais, através de Bolsas de colaboração.
Prestação de consultas de medicina de clinica geral, enfermagem, apoio psicológico e nutrição.
Apoio na gestão e dinamização das atividades desportivas e culturais dirigidas aos estudantes e comunidade
académica.
B6.4 Other support:
The Social Action Services grant other social support:
Social Support Fund (FAS), which corresponds to an integrated support measure and aims to complement the direct
and indirect support provided, responding to situations that do not fit into the traditional means of social support. This
program has as main objectives: To grant specific support to students with special educational needs, promoting
conditions that allow their attendance at school; To contribute to the fight against school drop-out, granting
emergency subsidies, to students who are economically deficient, duly proven and who are not scholarship holders of
the DGES; Promote complementary training experiences in a real context of collaboration, providing the acquisition
and development of transversal skills, through collaborative scholarships.
Providing medical consultations of general practice, nursing, psychological support and nutrition.
Support in the management and dynamization of sports and cultural activities directed at students and the academic
community.

B6.5 - Orçamento
B6.5.1 Orçamento de Estado:
1262120
B6.5.2 Receitas Próprias:
1430095
B6.5.3 Total:
2692215

B7. - Síntese da oferta educativa
B7 - Síntese da oferta educativa / Summary of the training offer
Cursos / Study Programmes

Nº de cursos / Number of study Programmes

Nº de estudantes / Number of students

(0 Items)

0

0

<sem resposta>

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Escola Superior de Educação e Comunicação (UAlg)
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C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º,
nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
A Universidade do Algarve (UAlg) tem por missão ser um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do
conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, com valências nos dois subsistemas do ensino superior.
A Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) integra o subsistema politécnico, ao qual compete a
administração de cursos, a prestação de serviços à comunidade e a colaboração com entidades públicas e privadas
no âmbito da formação, investigação e desenvolvimento, no caso da ESEC, nas áreas de atuação da Educação, da
Comunicação, das Artes e do Desporto.
As ofertas formativas existentes na ESEC (licenciaturas e mestrados) enquadram-se nesta missão na medida em que
têm uma matriz identitária nas áreas da Educação (incluindo Formação de Professores e Educação Social), da
Comunicação (incluindo Ciências da Comunicação e Design de Comunicação), das Artes (Imagem Animada) e do
Desporto e assumem uma vertente significativa de cariz profissional. Todas as ofertas formativas da ESEC têm os
seus planos de estudo ajustados às necessidades de formação dos estudantes e das entidades empregadoras, tendo
em conta as características das atividades profissionais.
Em todas as licenciaturas, no decurso do processo formativo, existe uma preocupação de aproximação aos mercados
profissionais, por via das práticas ou dos estágios, em que é assegurada colaboração com múltiplas instituições e
entidades que atuam nos campos de intervenção da ESEC. Todas as licenciaturas, com exceção de Educação Básica,
têm pelo menos 30 ECTS de formação em contexto de prática profissional, o que permite compreender, pela retroação
gerada, quais são as necessidades locais, regionais e nacionais, promover a reflexão e permanente atualização do
processo formativo, e produzir conhecimentos inovadores em contextos profissionais. A licenciatura em Educação
Básica tem 15 ECTS em contexto profissional decorrente das limitações da legislação específica de criação dos
cursos de formação de professores.
A partir de 1985, a Escola Superior de Educação (denominação inicial) assumiu como oferta formativa, bacharelatos e
licenciaturas de habilitação para a docência na Educação Pré-escolar, do 1º Ciclo do Ensino Básico e no 2.º Ciclo do
Ensino Básico, nas disciplinas de Português, História e Ciências Sociais, Matemática, Ciências da Natureza, Inglês,
Francês, Educação Física, Visual e Tecnológica, a par com a Profissionalização em Serviço, os Complementos de
Formação Científica-Pedagógica para Educadores e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os Complementos de
Formação Superior para o Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico e pós-graduações e mestrados em
Supervisão Pedagógica, Educação Especial e Educação Artística.
No âmbito da Formação de Professores, a ESEC ministra cursos de mestrado de formação inicial de educadores e
professores (pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, em diversas especializações), bem como cursos de
formação especializada. A ESEC ministra um curso de 2.º ciclo de formação de professores em Educação Especial:
Domínios Cognitivo e Motor e, em parceria com a ESGHT, um curso de 2.º ciclo em Gestão e Administração Escolar,
ambos reconhecidos pelo Conselho Científico-pedagógico da Formação Contínua de Professores como formação
especializada.
Na ótica da promoção da investigação nos vários domínios da educação, bem como na transferência de
conhecimento, em colaboração com entidades públicas e privadas, a ESEC tem procurado afirmar-se como uma
instituição de referência junto dos agrupamentos escolares e de outras instituições públicas e privadas sedeadas na
região algarvia, quer no que diz respeito ao domínio da formação inicial e contínua de profissionais em educação,
através das práticas de ensino supervisionado, quer ainda à investigação que é levada a cabo ao nível dos mestrados
que a instituição ministra na área da educação pré-escolar e do ensino de 1.º e 2.º ciclo do ensino básico, através da
renovação consciente de métodos e abordagens no campo da educação, incluindo as vertentes de Educação Especial
e de Gestão e Administração Escolar.
No âmbito da Educação Social, a ESEC ministra a licenciatura em Educação Social e os mestrados em Educação
Social e em Gerontologia Social, sendo que Gerontologia Social é em parceria com a Escola Superior de Saúde da
UAlg. A formação nesta vertente inscreve-se numa filosofia de formação integrada que permita aos técnicos
responderem de uma maneira sustentável aos problemas que grupos de população vivenciam na sua vida quotidiana,
através do desenvolvimento de ações visando a melhoria das suas condições de vida. Esta área de intervenção
comunitária tem constituído uma importante mais-valia no mercado de trabalho regional, nomeadamente na formação
de profissionais em educação social, bem como na investigação em resultado dos trabalhos académicos dos
mestrandos em Educação Social e em Gerontologia Social.
Para além da oferta formativa na área da Educação, a ESEC tem há mais de vinte anos formação em Ciências da
Comunicação e em Design de Comunicação. Estes dois cursos de 1.º ciclo têm vindo a criar diversas ligações ao
mercado profissional, a partir de protocolos específicos, de estágios curriculares e de ofertas de âmbito cultural que
tem proporcionado à comunidade. A relevância destas formações no contexto regional e nacional é demonstrada
pelos profissionais da região algarvia que, na sua grande maioria, são diplomados pela ESEC. A afirmação
profissional dos nossos diplomados não se restringe à realidade regional, manifesta-se igualmente no âmbito nacional
em órgão de comunicação social e em empresas do setor da comunicação e do design. Estas duas licenciaturas
também desenvolvem um significativo número de projetos de âmbito académico e cultural, inseridos numa dinâmica
regional, com entidades públicas e privadas, por exemplo as Jornadas de Comunicação, as Mostras Cinematográficas
e os Algarve Design Meeting, que integram uma vertente de extensão e de investigação. A ESEC ministra igualmente
um mestrado na área do design de comunicação com incidência no turismo e na cultura, o qual tem uma forte vertente
de participação em projetos de formação avançada enquadrada na resolução de problemas da comunidade regional. A
ESEC ministra um curso de 1.º ciclo no âmbito das Artes, Imagem Animada, o qual integra a vocação
profissionalizante do ensino superior politécnico, procurando formar profissionais eficazes e polivalentes em
diferentes áreas da produção audiovisual. A licenciatura em Imagem Animada tem formado profissionais na área
profissional de produção de documentos visuais e audiovisuais para cinema, televisão, jogos, telemóveis e
divertimento, suportada por linguagens, tecnologias e sistemas de produção de animação, em estreita colaboração
com empresas regionais, nacionais e internacionais.
A experiência da ESEC no âmbito da formação de professores em Educação Física resultou na criação do curso de
licenciatura em Desporto, o qual pretende formar técnicos superiores de desporto com competências para intervir a
diferentes níveis no sistema desportivo. Esta formação tem uma vertente técnica e profissional, a par de uma vertente
investigativa em resultado de parcerias com outras instituições de ensino superior e com o tecido empresarial e o
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sector público no âmbito dos estágios curriculares, ligados à prática desportiva e à promoção do desporto. Esta
formação é reconhecida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude na componente de formação geral de
treinadores nas modalidades de Canoagem, Futebol, Natação, Ténis e Vela, sendo que habilita também como
formação específica e de treinadores (nível I) na modalidade de canoagem.
C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, no. 5, and
article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
The University of Algarve (UAlg) 's mission is to be a centre of creation, transmission and dissemination of culture and
humanistic, artistic, scientific and technological knowledge, including both higher education subsystems. The School
of Education and Communication (ESEC) integrates the Polytechnic subsystem, whose purpose is the administration
of courses, the provision of services to the community and the collaboration with public and private entities in the field
of training, research and development, in the case of ESEC, in the areas of Education, Communication, Arts and
Sports.
The course offer in ESEC (undergraduate and postgraduate) fit this mission in so far as they have an identity matrix in
the fields of education (including Teacher and Social Education), communication (including Communication
Sciences/Media Studies and Communication Design), Arts (Animated Image) and Sports and assume a significant
dimension of professional nature. All training offered at ESEC have their study plans adjusted to the training needs of
students and employers, taking into account the characteristics of the professional activities.
In all degrees, during the training process, there is an approach to professional markets, through the practical lessons
or internships, in which collaboration is ensured with multiple institutions and entities that operate in the fields of
intervention of ESEC. All degrees, except for basic education, have at least 30 ECTS in context of professional
practice, which allows us to understand, by the retro-action generated, what the local, regional and national needs are,
to promote reflection and permanent updating of the training process, and produce innovative knowledge in
professional contexts. The degree in basic education has 15 ECTS in professional context due to the constraints of
specific legislation for the creation of teacher education courses.
From 1985, the School of Education (former name) took over as formative offer Bachelor degrees and undergraduate
teaching qualification (Licenciaturas) in Preschool Education, first cycle of Basic Education and second cycle of Basic
Education, in the subjects of Portuguese, History and Social Sciences, Mathematics, Natural Sciences, English,
French, Physical, Visual and Technological Education. It also offered in-service training, the Scientific-pedagogical
Education Complements for Preschool Teachers and Teachers of the first cycle of basic education, the Complements
of Higher Education for the Teaching of English in the first cycle of Basic Education and post-graduate degrees and
master's degrees in Pedagogical Supervision, Special Education, Art Education and Teaching English in the Preschool
and first cycle of Basic Education.
In the context of Teacher Education, ESEC offers Master degrees in initial education of teachers (kindergarten, 1st and
2nd cycles of basic education, in various specializations), as well as specialized training degrees. The ESEC teaches a
2 cycle teacher education degree in Special Education: Cognitive and Motor Domains and, in partnership with ESGHT,
a 2nd cycle degree in School Administration and Management, both recognized by the Scientific-pedagogical Council
of the continuous education of teachers as specialized training.
In the perspective of promoting research in the various fields of education, as well as in the transfer of knowledge, in
collaboration with public and private entities, ESEC has sought to be a reference institution for school groups and
other public and private institutions based in the Algarve. This aim regards the field of initial and continuing training of
professionals in education through supervised teaching practices, or research that is carried out at the level of the
masters in the area of pre-school education and the teaching of first and second cycle of basic education, through
conscious renewal of methods and approaches in the field of education, including the dimensions of Special
Education and School Management and Administration.
In the field of Social Education, ESEC offers a degree in Social Education and Masters in Social and Education in
Social Gerontology. The Mater in Social Gerontology is taught in collaboration with the School of Health of UAlg. This
kind of training follows an integrated training philosophy that allows technicians to respond in a sustainable manner to
the problems that certain groups face in their everyday life, through the development of actions aiming at the
improvement of their living conditions. This area of community intervention has been an important asset in the
regional labour market, in particular in the training of professionals in social education, as well as in research as a
result of the academic work of the master students in Social Education and in Social Gerontology.
In addition to the formative offer in the area of education, ESEC has, for more than twenty years, degrees in
Communication Sciences and Communication Design. These two 1st cycle degrees have been creating various
connections to the professional market, due to specific protocols, to internships and to cultural offerings that have
been provided to the community. The relevance of this training in the national and regional context is demonstrated by
the professionals of this region that, that in their vast majority, are graduates from ESEC. The professional activities of
our graduates is not restricted to the regional reality, it is also evident at national level in the social media and in
communication and design companies. These two degrees also develop a significant number of academic and cultural
projects, set in regional dynamics, with public and private entities, for example the Communication Days, Film Shows
and the Algarve Design Meeting, incorporating a dimension of extension and research. ESEC also offers an MA in
Communication Design with emphasis on tourism and culture, which includes the participation in advanced training
projects within the solving of problems of the regional community. ESEC offers a first cycle degree in the context of
the arts, Animated Image, which embodies the professional vocation of Polytechnic education, aiming to train effective
and multipurpose professionals in different areas of audiovisual production. The degree in Animated Image has formed
professionals in the professional area of visual documents and audiovisual production for film, television, games,
mobile phones and entertainment, supported by languages, technologies and animation production systems, in close
cooperation with regional, national and international companies.
The experience of the school in the context of teacher training in physical education resulted in the creation of the
degree in Sports, which aims to train senior technicians of sport with competencies to intervene at different levels in
the sports system. This degree has technical and professional aspects, as well as a research dimension as a result of
partnerships with other higher education institutions and with the corporate sector and the public sector within the
internships, linked to sports and to the promotion of sports. This training is recognized by the Portuguese Institute of
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Sports and Youth in the general training of trainers in the components of canoeing, football, swimming, tennis and
sailing, and works as well as specific training and training of coaches (level I) in canoeing.
C3. Estudantes:
O curso de licenciatura em Ciências da Comunicação tem mantido uma estabilidade nas colocações, ocupando todas
as vagas disponíveis ao longo dos últimos anos (33 alunos). Para além disso, é um curso muito solicitado pelos
concursos especiais (especialmente mudança de curso) e pelos alunos internacionais. O curso admite anualmente
cerca de quarenta alunos (regime geral de acesso e concursos especiais). No ano letivo de 2016/17, o curso admitiu 52
alunos em virtude da colocação de 7 alunos no concurso especial de acesso e ingresso para estudantes
internacionais. O curso tem preferência regional do distrito de Faro.
O curso de licenciatura em Design de Comunicação ocupou todas as vagas disponíveis no regime geral de acesso (30
alunos). O curso é medianamente solicitado pelos concursos especiais, atingindo um número total médio de cerca de
6 alunos. O curso é especialmente procurado pelos alunos internacionais desde o ano de 2015/2016. No ano letivo de
2016/17, o curso admitiu 43 alunos em resultado da colocação de 6 alunos do concurso especial de acesso e ingresso
para estudantes internacionais. O curso tem preferência regional do distrito de Faro.
O curso de licenciatura em Desporto tem aumentado o número total de alunos admitidos em virtude de um maior
número de candidatos no concurso do regime geral de acesso, ocupando todas as vagas disponíveis (35 alunos), e
nos regimes especiais, com especial relevo no concurso especial para maiores de 23 anos. Por norma, existem neste
concurso especial (maiores de 23 anos) muito mais candidatos do que as vagas a concurso. O curso admite
anualmente mais de quarenta e cinco alunos (regime geral de acesso e concursos especiais). No ano letivo de 2016/17,
o curso admitiu 49 alunos em virtude da colocação de 7 alunos do concurso especial para maiores de 23 e 3 alunos no
concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais. O curso tem preferência regional do distrito
de Faro e um número muito expressivo dos alunos reside na região.
O curso de licenciatura em Educação Básica aumentou nos últimos dois anos, de forma consistente, o número de
estudantes inscritos em resultado do concurso do regime geral de acesso (atingindo cerca de 20 alunos em 24 vagas)
e de concurso especial para titulares de cursos médios e superiores. No ano letivo de 2016/17, o curso admitiu 30
alunos em resultado do concurso do regime geral de acesso (23 alunos) e dos concursos especiais de maiores de 23
anos (3 alunos), mudança de curso (2 alunos) e titulares de cursos médios e superiores (2 alunos). O curso tem
preferência regional do distrito de Faro e um número muito expressivo dos alunos reside na região. Alguns estudantes
são detentores de cursos médios e superiores ou já frequentaram outro curso, o que constitui uma mais-valia
formativa neste curso.
O curso de licenciatura em Educação Social tem dois regimes: diurno e pós-laboral. No regime diurno, o curso tem
mantido nos últimos três anos, de forma consistente, o número de estudantes inscritos em resultado do concurso do
regime geral de acesso (atingindo uma média de 23 alunos em 25 vagas). O curso (regime diurno) tem aumentado o
número de alunos nos concursos especiais. No ano letivo de 2016/17, o curso admitiu 32 alunos em resultado do
concurso do regime geral de acesso (23 alunos) e dos concursos especiais de maiores de 23 anos (3 alunos) e
restantes concursos, incluindo estudantes internacionais. O curso tem preferência regional do distrito de Faro e um
número muito expressivo dos alunos reside na região.
No curso de licenciatura em Educação Social – regime pós-laboral, o número de alunos colocados no concurso do
regime geral de acesso tem sido diminuto, no ano letivo de 2016/17 foram colocados 4 alunos. O curso tem atingido
números superiores a 15 alunos em virtude dos concursos especiais, especialmente no concurso para maiores de 23
anos (9 alunos no ano letivo de 2016/17). A ESEC decidiu não oferecer vagas (vagas zero) para Educação Social – Póslaboral no ano letivo de 2017/18.
O curso de licenciatura em Imagem Animada ultrapassou no ano letivo de 2016/17 os vinte colocados no regime geral
de acesso (23 alunos para 25 vagas). O curso é medianamente procurado pelos alunos internacionais (3 alunos no ano
letivo de 2016/2017). No ano letivo de 2016/17, o curso admitiu 28 alunos, o que constitui um número significativo para
um curso na área das artes. O curso tem preferência regional do distrito de Faro.
Para além dos estudantes de licenciatura (em significativo número em relação ao total), a ESEC oferece mestrados na
área da formação de professores, com especial expressão na Educação Pré-escolar e na Educação Especial: Domínios
cognitivo e motor, em Educação Social (incluindo Gerontologia Social) e em Design de Comunicação.
C3. Students:
The degree in Communication Sciences has maintained a stable number of applicants who get a place, with all the
vacancies full over the past few years (33 students). In addition, it is a course very much on demand by special
contests (especially in the case of a change of degree) and by international students. The degree admits 40 students
annually (General system of access and special contests). In the academic year of 2016/17 52 students have been
admitted due to the placement of 7 students in the special access and contest for international students. It has regional
preference for the District of Faro.
The degree in Communication Design has occupied all available vacancies in the general system of access (30
students). The degree is reasonably requested by special contests, reaching on average a total number of about 6
students. The course is especially sought after by international students since the year of 2015/2016. In the academic
year of 2016/17, 43 students have been admitted as a result of the placement of 6 students of special access and the
contest for international students. The degree has regional preference for the District of Faro.
The degree in Sports has increased the total number of students admitted by virtue of a greater number of candidates
in the contest for the General system of access, occupying all available vacancies (35 students), and in the special
contests, with particular emphasis on the special contest for students over 23 years. Usually, in this contest there are
(over 23 years) more candidates than vacancies. The degree admits annually more than 45 students (General system of
access and special contests). In the academic year of 2016/17, 49 students have been admitted due to the placement of
7 students in the special contest for over 23 and 3 students in special access for international students. The course
has regional preference for the Faro District and a very significant number of students live in the region.
The degree in Basic Education has consistently increased in the past two years, the number of students enrolled in
result of the general contest (reaching about 20 students in 24 vacancies) and of the special contest for holders of
medium and higher degrees. In the academic year of 2016/17 30 students have been admitted as a result of the general
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contest (23 students) and of the special contests over 23 years (3 students), change of degree (2 students) and holders
of medium and higher education degrees (2 students). The degree has regional preference for the Faro District and a
very significant number of students live in the region. Some students are holders of medium and higher education
degrees or have attended another degree, which is an education asset in this degree.
The degree in Social Education is taught in two different timetables: daytime and after-hours timetable. In the daytime,
the degree has held for the past three years, consistently, the number of students enrolled in result of the general
contest (averaging 23 students in 25 vacancies). The degree (daylight version) has increased the number of students in
special contests. In the academic year of 2016/17, 32 students have been admitted as a result of the general contest (23
students) and special contests over 23 years (3 students) and other contests, including international students. The
degree has regional preference for the Faro District and a very significant number of students live in the region.
In the degree in Social education – after-hours timetable, the number of students placed in the general contest has
been reduced. In the academic year 2016/17 4 students were placed. The degree has reached numbers higher than 15
students in virtue of the special contests, especially in the contest for students over 23 years (9 students in the
academic year of 2016/17). The school has decided not to offer vacancies (zero vacancies) for Social Education – afterhours timetable in the academic year of 2017/18.
The degree in Animated Image exceeded in 2016/17 the number of 20 students placed in the general contest(23
students for 25 vacancies). The degree is reasonably sought by international students (3 students in the academic year
of 2016/2017). In the academic year of 2016/17, 28 students have been admitted, which constitutes a significant number
for a degree in the area of the arts. The degree has regional preference for the District of Faro.
In addition to the undergraduate students (in significant number in relation to the total), the School offers master's
degrees in the area of teacher training, with a particular expression in pre-school Education and Special Education:
Cognitive and Motor domains) in Social Education (including Social Gerontology) and in Communication Design.
C4. Diplomados:
O curso de licenciatura em Ciências da Comunicação apresenta um número médio de 32 diplomados nos últimos
cinco anos (2011 a 2015), perfazendo quase o número de vagas no regime geral de acesso (33 alunos). Os dados
revelam níveis de diplomados superiores a 75% dos alunos inscritos no 1.º ano 1.ª vez. Nos anos de 2014 e 2015 os
diplomados são inferiores à média, respetivamente, 25 e 30 diplomados, o que é consistente com a diminuição de
vagas em virtude da empregabilidade da formação. O curso apresenta um número reduzido de diplomados inscritos
no IEFP (dados de junho de 2016), 13 diplomados num universo de 160 diplomados, o que atinge cerca de 8% dos
diplomados. Muitos dos diplomados em Ciências da Comunicação trabalham no distrito de Faro em empresas do
setor, mas também um número muito significativo trabalha em outras regiões do país e mesmo no estrangeiro, nos
setores da comunicação empresarial, social e cultural.
O curso de licenciatura em Design de Comunicação apresenta um número médio de 23 diplomados nos últimos cinco
anos (2011 a 2015) sem significativas oscilações. Os dados revelam níveis de diplomados superiores a 65% dos alunos
inscritos no 1.º ano 1.ª vez. O curso apresenta um número reduzido de diplomados inscritos no IEFP (dados de junho
de 2016), 8 diplomados num universo de 115 diplomados, o que atinge 7% dos diplomados. Muitos dos diplomados em
Design de Comunicação trabalham nas empresas do setor, mas também revelam um dinamismo significativo na
criação do seu próprio emprego.
O curso de licenciatura em Desporto apresenta um número médio de 17 diplomados nos últimos quatro anos (2012 a
2015). Tratando de uma licenciatura recente, os dados devem ser analisados tendo por referência os valores de 2014 e
2015 em que os diplomados são, respetivamente, 21 e 24 diplomados. O número de alunos que interrompe a formação
(abandono ou mudança de curso) no 1.º ano (especialmente durante o 1.º semestre) é significativo e ronda cerca de
20% dos alunos admitidos no ano. Neste caso, estamos a analisar as causas que podem levar ao abandono com o
intuito de minimizar a desistência do curso. Em contrapartida, o curso apresenta pleno emprego, apenas 1 diplomado
está inscrito no IEFP (dados de junho de 2016) num universo de 67 diplomados (1,5%). Muitos dos estudantes exercem
funções profissionais no setor desportivo ainda durante a licenciatura, o que é um dos fatores para retardar a
conclusão da formação.
O curso de licenciatura em Educação Básica apresenta um número médio de 29 diplomados nos últimos cinco anos
(2011 a 2015) ultrapassando o número de vagas no regime geral de acesso (24 alunos). Os dados revelam níveis de
diplomados superiores a 90% dos alunos inscritos no 1.º ano 1.ª vez. Nos anos de 2014 e 2015 os diplomados são
inferiores à média, respetivamente, 25 e 25 diplomados, o que é consistente com a diminuição de vagas em virtude da
empregabilidade da formação. O curso apresenta um número muito reduzido de diplomados inscritos no IEFP (dados
de junho de 2016), 4 diplomados num universo de 146 diplomados (2,7%). Neste caso, os diplomados em Educação
Básica ingressam nos mestrados de formação de professores ao nível da Educação Pré-escolar e do Ensino nos 1.º e
2.º ciclos do ensino básico. Atualmente, a empregabilidade na educação (pré-escolar e primeiros anos) decorre dos
infantários (privados) e dos centros de estudos, existindo muita procura de diplomados no pré-escolar (6 diplomados
inscritos no IEFP em 71 diplomados) e no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (5 diplomados inscritos no IEFP em 28
diplomados).
O curso de licenciatura em Educação Social apresenta um número médio de 30 diplomados nos últimos cinco anos
(2011 a 2015), muito aquém do número de vagas no regime geral de acesso (45 estudantes – regimes diurnos e póslaboral). Nos anos de 2014 e 2015, os diplomados são inferiores à média, respetivamente, 24 e 21 diplomados, o que é
consistente com a diminuição da procura do curso, especialmente no regime pós-laboral. O curso apresenta um
número significativo de diplomados inscritos no IEFP (dados de junho de 2016), 34 diplomados num universo de 148
diplomados (23%), o que justifica a existência de vagas zero para o regime pós-laboral e a manutenção do mesmo
número de vagas no regime diurno. Muitos dos diplomados em Educação Social trabalham no distrito de Faro em
autarquias e empresas da economia social.
O curso de licenciatura em Imagem Animada apresenta, respetivamente, 6 diplomados em 2014 e 7 diplomados em
2015. Tratando de uma licenciatura muito recente, os dados referem-se aos primeiros diplomados do curso. Neste
momento, o número de estudantes em estágio é cada vez maior, em resultado igualmente do acréscimo de alunos na
licenciatura. Dos 13 diplomados, 3 estão inscritos no IEFP (dados de junho de 2016), o que representa 23%. Trata-se
de uma formação com características inovadoras, na área da produção audiovisual, que se encontra em
desenvolvimento económico e social.
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C4. Graduates:
The degree in Communication Sciences presents an average number of 32 graduates in the past five years (2011 to
2015), amounting to nearly the number of vacancies in the general contest (33 students). The data show levels of
graduates higher to 75% of the students enrolled in the 1st year 1st time. In the years of 2014 and 2015, the number of
graduates is below average, respectively, 25 and 30 graduates, which is consistent with the decrease in vacancies as a
result of the employability of the training. The degree presents a limited number of graduates registered in IEFP (data
of June 2016), 13 graduates in a total of 160 graduates, which reaches about 8% of the graduates. Many of the
graduates in Communication Sciences work in the District of Faro in companies of the sector, but also a very
significant number work in other regions of the country and even abroad, in the fields of business, social and cultural
communication.
The degree in Communication Design presents an average number of 23 graduates in the past five years (2011 to 2015)
without significant fluctuations. The data show levels of graduates higher to 65% of the students enrolled in the 1st
year 1st time. The degree presents a limited number of graduates registered in the IEFP (data of June 2016), 8
graduates in a universe of 115 graduates, which reaches 7% of the graduates. Many of the graduates in Communication
Design work in companies in the sector, but also reveal a significant involvement in the creation of their own job.
The degree in Sports presents an average number of 17 graduates in the past four years (2012 to 2015). A recent
degree, the data should be analyzed with reference to the values of 2014 and 2015 in which graduates are, respectively,
21 and 24 graduates. The number of students who drop out (leave the institution or change their course) in the 1st year
(especially during the 1st semester) is significant, about 20% of the students admitted. In this case, we are examining
the causes that may lead to the abandonment in order to minimize the withdrawal from the course. On the other hand,
the course presents full employment, only 1 graduate is registered in the IEFP (June 2016 data) in a universe of 67
graduates (1.5%). Many of the students are engaged in professional sports functions during the degree, which is one of
the factors to slow the completion of the training.
The degree in Basic Education presents an average number of 29 graduates in the past five years (2011 to 2015)
exceeding the number of vacancies in the general contest (24 students). The data show levels of graduates over 90% of
students enrolled in the 1st year 1st time. In the years of 2014 and 2015 graduates are below average, respectively, 25
and 25 graduates, which is consistent with the decrease in vacancies as a result of the employability training. The
course presents a very small number of graduates recorded in the IEFP (data of June 2016), 4 graduates in a universe
of 146 graduates (2.7%). In this case, the Basic Education graduates are enrolled in master's in teacher training, preschool education and education in the 1st and 2nd cycles of basic education. Currently, employability in education
(pre-school and early years) derives from the kindergartens (private) and study centres, and there is a lot of demand
for graduates in pre-school (6 graduates enrolled in IEFP in 71 graduates) and on the first and second cycles of basic
education (5 graduates enrolled in IEFP in 28 graduates).
The degree in Social Education presents an average number of 30 graduates in the past five years (2011 to 2015), far
shorter than the number of vacancies in the general contest (45 students – daytime and after-hours timetable
schemes). In the years of 2014 and 2015, graduates are below average, respectively, 24 and 21 graduates, which is
consistent with the decrease in the demand of the degree, especially in the after-hours timetable. The degree presents
a significant number of graduates registered in the IEFP (data of June 2016), 34 graduates in a universe of 148
graduates (23%), which justifies the existence of zero vacancies for the after-hours timetable and maintain the same
number of vacancies in the daylight timetable. Many of the graduates in Social Education work in the District of Faro in
local authorities and social economy enterprises.
The degree in Animated Image presents, respectively, 6 graduates in 2014 and graduates 7 in 2015. It is a very recent
degree, and the data refer to the first graduates of the degree. At this point, the number of students in internship are
increasing, also as a result of the increase of the number of students in degree. Of the 13 graduates, 3 are registered in
the IEFP (data of June 2016), which represents 23%. This is a training with innovative features, in the area of
audiovisual production in economic and social development.
C5. Corpo docente:
A UO dispõe de um total de 56 docentes, incluindo contratados a tempo parcial. De entre esses, 6 são professorescoordenadores, 30 professores-adjuntos, 2 equiparados a professores-adjuntos, e 1 professor-adjunto convidado a
tempo parcial. Os restantes são assistentes (2), equiparados a assistentes do 1.º e 2.º triénio (3), e assistentes
convidados a tempo parcial (12). No que toca às suas habilitações, 29 docentes possuem doutoramento (51,7% do
total), 20 mestrado (35,7%) e 7 licenciatura (12,5%), tratando-se estes últimos de assistentes convidados a tempo
parcial. Três dos detentores do grau de mestre obtiveram ainda o título de especialista em provas públicas.
Em termos de ETI, a ESEC tem apenas uma diferença de 0,1 entre ETI existentes (48,5) e ETI justificados (48,4), o que
significa que existe um relativo equilíbrio entre no rácio estudante/ETI docente. No entanto, há uma diferença de mais
de 13 pontos entre os ETI de carreira existentes (35) e o total de ETI existentes (48,5), o que revela que o pessoal de
carreira não é em número suficiente para atender às necessidades decorrentes das especificidades e requisitos
científicos de alguns dos cursos ministrados.
Ainda a respeito dos ETI, o conjunto dos professores adjuntos e dos professores coordenadores distribuem-se,
respetivamente, por 82,4% e 17,6% (ligeiramente inferior à média nacional, que se situa, segundo o REBIDES, nos
19%). Dos professores-adjuntos, 8 (40%) têm doutoramento há mais de cinco anos, pelo que se encontram em
condições para concorrerem a vaga de professor-coordenador. Estando a média de idades dos professorescoordenadores da UO situada nos 59,8 anos (a dos adjuntos é de 51,6), e tendo havido a abertura de apenas um
concurso para esta categoria agora em 2017 (a última foi em 2008), o número de professores-coordenadores irá
diminuir de forma significativa nos próximos anos caso a instituição não proceda à abertura de concursos que
compensem as saídas por aposentação. Além disso, a ESEC apresenta uma mediana de idades muito elevada (54), o
que significa que, também ao nível dos professores-adjuntos haverá a breve trecho necessidade de abertura de mais
concursos. Os dados relativos aos ETI apontam pois para a necessidade de abertura de concursos nas categorias de
professor-coordenador principal e categoria de professor-coordenador, sendo que para já não está prevista qualquer
meta para a categoria de professor-adjunto.
No que diz respeito à qualificação, há a notar o facto de nos últimos 5 anos (a partir de 2012) ter havido da parte do
corpo docente um esforço significativo para a obtenção do grau de doutor. De facto, mais de metade (15=51,7%) dos
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

37/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

docentes que possuem o doutoramento obtiveram-no neste período. Dos que possuem o grau de mestre (21), 14
obtiveram-no há mais de 10 anos, sendo que 10 deles já se encontravam no quadro da instituição aquando da entrada
em vigor do atual Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (Decreto-Lei nº 207/2009, de
31 de agosto). De entre os docentes com mestrado, 10 estão em programas de doutoramento, pelo que se prevê um
aumento significativo da percentagem de doutorados da instituição nos próximos anos. Uma outra professora-adjunta
com mestrado obteve o título de especialista na área da educação artística em provas realizadas no IP de Castelo
Branco. Todas as formações avançadas foram realizadas para responder às necessidades científicas e pedagógicas
dos cursos de 1.º e 2.º ciclos da UO.
Não obstante este esforço de qualificação, continuam a verificar-se carências na distribuição de serviço, que têm
vindo a ser supridas, quer com a mobilidade interna de docentes afetos a outras UO, em particular no que toca aos
mestrados (especialmente as áreas da saúde—como se verifica na Gerontologia Social—e de gestão—como é o caso
de Gestão e Administração Escolar), quer com recurso a contratações a tempo parcial para os ciclos de estudo de
licenciatura, com especial destaque para Desporto e Imagem Animada. Enquanto nos mestrados a mobilidade interna
se tem revelado uma solução sustentável, nos primeiros ciclos a situação atual está longe de constituir a solução
desejável, embora haja que reconhecer que em determinados domínios muito específicos seja importante a
participação nos cursos de profissionais especializados e de técnicos que façam a ponte entre o mundo académico e
o mundo do mercado de trabalho. Em certa medida, algumas das contratações de assistentes convidados encontramse justificadas por esta preocupação.
C5. Teaching staff:
The Organic Unit has 56 teachers, including part-time teachers. Among these, six are coordinating professors, 30
adjunct professors, 2 equivalent to adjunct professors, 1 part-time guest adjunct professor. The remaining ones are
assistants (2), equivalent to 1st and 2nd stage assistants (3), and part-time guest assistants (12). When it comes to
their qualifications, 29 have a PhD (51.7% of the total), 20 have a master degree (35.7%) and 7 have a bachelor degree
(12.5%), the last group are guest part-time assistants. Three of the holders of a master's degree obtained even the title
of specialist in public testing.
In terms of FTES, the school has only a 0.1 difference between existing TSIS (48.5) and TSI justified (48.4), which
means that there is a relative balance in the ratio student/TSI. However, there is a difference of more than 13 points
among the TSI of existing career (35) and total FTES (48.5), indicating that the career personnel is not in sufficient
number to meet the needs arising from the specific characteristics and scientific requirements of some of the degrees.
Still regarding the FTE, the percentage of distribution of adjunct-professors and the coordinator professors is, 82.4%
and 17.6% (slightly lower than the national average, which is, according to REBIDES, 19%), respectively. 8 adjunctprofessors (40%) completed their doctorate degree more than five years ago and are now allowed to apply for the
position of coordinator professor. The average age of the school’s coordinator professors is 59.8 years (51.6 in the
case of adjunct professors). Only a job vacancy for this rank was posted in 2017 (the last was in 2008). The number of
coordinators will decrease significantly in the next few years if the institution does not open more vacancies to offset
the people who is expected to retire. In addition, the school has a very high median age (54), which means that more
job vacancies for adjunct professors have to be opened. The FTE data point to the need for job vacancies for the ranks
of coordinator professor and principal coordinator professor.
With regard to qualification, in the last 5 years (from 2012) most teaching staff have made a significant effort to
complete their doctorate degree. In fact, more than half (51.7%) who hold such a degree got it within this period. 14
teachers completed the master’s degree over 10 years ago. 10 were already part of the establishment plan at the time
the current the Polytechnic Staff Statute came into force (Decree-Law no. 207/2009, of 31 August). Among the teachers
who hold a master's degree, 10 are attending doctoral programmes, which will significantly increase the number of
doctorates in the years to come. One of the adjunct professors with a master's degree was awarded the title of
specialist in the field of art education by the Polytechnic Institute of Castelo Branco. All 3rd cycle degrees have been
obtained to meet the scientific and pedagogical needs of the courses taught at this school.
Despite this effort, as far as job allocation is concerned, the school still needs to resort to the mobility of staff from
other schools, as well as to part-time contracts. While in the case of the master’s degrees the internal staff mobility has
been a sustainable solution, in case of the bachelor’s degrees the current situation is not satisfactory. It must be
recognized, nonetheless, that in certain specific fields it is important to secure the participation of specialized
professionals and technicians who are able to span the bridge between the academic world and the labour market.

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
A UO dispõe de um edifício situado no campus da Penha, em Faro, onde desenvolve todas as suas atividades letivas,
de investigação e de apoio aos corpos docente, não docente e discente. A área de construção é de 4.654 m2, não
tendo sido objeto de qualquer ampliação ou remodelação desde a data da sua entrada em funcionamento, excetuando
intervenções pontuais na junção de salas de aula e reafectação de alguns espaços.
Os diferentes espaços que constituem o edifício são os seguintes: Anfiteatro (100 m2; cap. 96 pessoas); Laboratório
de Ciências (sala 63; 140 m2); Laboratório de Fotografia (sala 20; 30 m2); Laboratório de Fotografia Digital (sala 25; 26
m2); Laboratório de Desporto (sala 58; 28,6 m2); Laboratório de Jornalismo Televisivo (sala 31; 70 m2); Bar (110 m2);
Sala Multiusos (460 m2); Sala de Reuniões (sala 22; 100 m2); Ginásio (360 m2); Campo Exterior Polidesportivo (450
m2); Sala de Atos (50 m2); 13 salas de aula (nos 1.º e 2.º pisos: 50 m2 cada; 1 com 70 m2; entre elas contam-se a Sala
de Música e a de Expressão Dramática); Sala de Desenho (sala 40; 150 m2). A capacidade média das salas de aula é
de, aproximadamente, 30 alunos. No entanto este número pode variar consoante a disposição e tipo de equipamento
usado e em função das necessidades específicas da utilização que se pretende do espaço. Algumas das salas
possuem equipamento para responder a necessidades tecnológicas específicas dos cursos, em particular os de
Ciências da Comunicação, Design de Comunicação, Desporto e Imagem Animada. Outras salas estão particularmente
vocacionadas para a lecionação de UC nas áreas artísticas, como sejam as salas de música, desenho e expressão
dramática (o que permite dar resposta, por exemplo, na formação de professores do ensino básico, às exigências
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formativas para a área curricular das expressões). Estão ainda disponíveis salas de estudo e de apoio aos alunos com
áreas que variam entre os 11 e os 22 m2. Os docentes repartem-se por 21 gabinetes, com uma ocupação entre 2 e 3
docentes por gabinete, em salas com áreas de 15 a 20 m2. Todas as salas de aula se encontram equipadas com
computador em linha, altifalantes e videoprojector, para além das salas dedicadas aos cursos de Design de
Comunicação e Imagem Animada (98-99; 102 e 105), que dispõe de vários computadores para uso dos alunos, assim
como de pontos de rede e tomadas que lhes permitem utilizar os seus próprios equipamentos. A destacar ainda a
existência de um gabinete de apoio aos audiovisuais que assegura a gestão e a manutenção dos diversos
equipamentos audiovisuais da UO, incluindo os que se encontram na régie da sala 31 e no estúdio de som. Este
gabinete também os disponibiliza a docentes e discentes.
Tendo em conta o atual número de alunos e cursos existentes, o edifício principal da UO nem sempre consegue
satisfazer as necessidades reais, o que implica o recurso aos espaços no Complexo Pedagógico do campus da Penha,
constituído por um edifício com salas de aula normais, com capacidade para cerca de 50 alunos cada, e por um
segundo edifício com anfiteatros. Nesse Complexo, a UO tem afetos um anfiteatro de 125 lugares (0.5) e um outro de
123 lugares (1.3), para além de 4 salas de aula (68 m2 cada) com uma área total de 522 m2.
Em termos da infraestrutura, o edifício principal tem sido alvo de várias intervenções de manutenção ao longo dos
anos, tanto nos exteriores como interiores, a nível de impermeabilizações, isolamentos, tubagens e canalizações,
tratamento de paredes, revestimentos e pinturas. As obras de fundo mais recentes foram efetuadas no Laboratório de
Ciências, no Ginásio (com a substituição de todo o revestimento de madeira por um piso em material sintético,
especialmente adequado para a prática desportiva em espaços interiores) e com a substituição das lâmpadas
florescentes por lâmpadas LED nas salas e nalguns gabinetes, assim como no átrio, que melhoraram a qualidade da
iluminação dos espaços interiores e reduziram o impacte ambiental ao nível do consumo de energia, para o qual
também contribuiu a substituição das janelas de vidro simples por janelas de vidro duplo, dos vãos e das portadas.
Também têm sido efetuadas constantes operações de manutenção ao nível dos equipamentos de ar condicionado e de
desinfestação, em particular dos gabinetes. Em termos das TIC, a cobertura de rede sem fios (wi-fi) dentro das
instalações foi reforçada, assim como a distribuição dos pontos de rede, presentes em todas as salas e gabinetes.
Muito recentemente foi feito um upgrade da ligação entre os Campi da Penha e Gambelas, que já se encontra a
10+10Gbit/s, que representa um aumento de velocidade tráfego 20 vezes superior relativamente à ligação anterior (de
1Gbit/s passou a 20Gbit/s). No entanto, como ainda há a adquirir equipamento (eventualmente com recurso a
financiamento por via dos fundos estruturais europeus) que permita tirar partido deste melhoramento na largura de
banda. Espera-se a breve trecho o acesso a VDI e a clouds de investigação, assim como um substancial melhoramento
no acesso às aplicações e serviços já disponibilizados.
Não obstante tais intervenções, é manifesta a necessidade de se proceder a substituição das placas de fibrocimento
que abrangem a maior parte da área coberta, uma vez que há sinais de desgaste deste tipo de material, com os riscos
inerentes, tanto em termos de futuras infiltrações, como de saúde para os utilizadores destes espaços. Existe
presentemente uma candidatura para o efeito. Também é necessário proceder à substituição do revestimento de
alcatifa dos gabinetes dos docentes e à instalação de lâmpadas LED nos restantes gabinetes. Outra intervenção que
se impõe é a requalificação do espaço da antiga Biblioteca, atualmente utilizada como uma sala multiusos, mas cujo
aproveitamento racional da área com a criação de novos espaços permitiria dar resposta às necessidades que a
dinâmica dos cursos impõe, sem que tenha de se proceder a uma ampliação do edifício, muito mais onerosa.
C6. Facilities:
The school’s main building is located on the Penha campus, Faro, where all its activities are carried out. The
construction area is 4,654 m2, and has never been the subject of any expansion or remodeling since its inauguration,
except for some maintenance works and reallocation of some spaces.
The main building has the following rooms: amphitheatre (100 m2; 96 seats); Science Lab (140 m2); Photo lab (30 m2);
Digital Photo Lab (26 m2); Sports Lab (28.6 m2); Television Lab (70 m2); Bar (110 m2); Multipurpose room (460 m2);
Meeting room (100 m2); Gym (360 m2); Outdoor Sports field (450 m2); Hearing room (50 m2); 13 classrooms (including
the music room and the drama room); Drawing room (sala 40; 150 m2). The classrooms have 30 seats on average.
Some of the rooms are equipped to respond to specific technological requirements of the courses, particularly those
of communication sciences, communication design, sports and animated image. Other rooms are particularly suited to
the teaching of arts. Study rooms with areas ranging between 11 and 22 m2 are available to pupils. There are 21
teachers’ offices (with areas ranging between 15 and 20 m2), each occupied by two or three teachers. All classrooms
are equipped with computers, speakers and beamer. Rooms for the communication design and animated image
courses (98-99; 102 and 105) have desktop computers for students, as well as network service access points and
sockets that allow them to use their own equipment. There is also an audiovisual support service, which ensures the
management and maintenance of the school’s audiovisual equipment and loans it to teachers and students.
Taking into account the current number of students and existing courses, the main building cannot always meet the
actual needs, which entails the use of the rooms in the University Complex, on the Penha campus, which consists of a
building with classrooms with a capacity for about 50 seats each, and another building with amphitheaters. In this
complex, the school has two amphitheatres (one with a capacity of 125 seats and another of 123) and four classrooms
(68 m2 each) with a total area of 522 m2.
In terms of infrastructure, the main building has been the subjected to several maintenance works over the years, both
in the exterior and interior, at the level of waterproofing, insulation, pipes and plumbing, wall treatment, coatings and
paints. The latest substantial works were carried out in the science lab, in the gym (with the replacement of all the
wood flooring for a synthetic material, especially suitable for indoor sports practice) and the replacement of
fluorescent lighting for LED lamps in the classrooms and in some offices, as well as in the entrance hall, in order to
improve the quality of lighting of the interior spaces and to reduce the environmental impact in terms of energy
consumption, which was also achieved with the replacement of single glazing by double glazing in the stairwells and
the doorways. Constant maintenance works have also been made at the level of air conditioning equipment and pest
control, particularly in offices. In terms of ICT, the coverage of the wireless network (wi-fi) within the premises was
reinforced, as well as the distribution of network points in all meeting rooms and offices. Very recently, an upgrade of
the link between the campi of Penha and Gambelas was made, which is already the 10+10Gbit/s, representing an
increase of traffic speed that is 20 times higher than the previous connection (from 1Gbit/s to 20Gbit/s). However, we
still need to purchase more equipment (possibly with recourse to European structural funds) to enable full benefit of
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this improvement in the bandwidth. The access to VDI and the clouds are soon expected, as well as a substantial
improvement in the access to applications and services already provided.
Despite such interventions, the need to replace the asbestos-cement plates that is part of most of the covered area,
since there are signs of wear in this type of material, with the inherent risks, both in terms of future infiltrations and
health risks for the users of these spaces. A formal grant request has been drawn for this purpose. The carpet flooring
also needs replacement in the teachers’ offices and the installation of LED lamps in other offices. Another necessary
intervention is the reclassification of the old library space, currently used as a multipurpose room, but whose rational
use of the area will lead to the creation of new spaces to fit the dynamic needs of the courses, without having to make
an expansion of the building, which will be more expensive.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
No domínio das Línguas, Literaturas e Culturas, foram publicados cinquenta e nove textos nos últimos cinco anos (20
dos quais em revistas indexadas; 16 como capítulos; 19 noutras publicações; 4 livros), nas áreas científicas de
estudos portugueses, estudos ingleses e didáticas específicas (incluindo a do Espanhol e a do Francês), áreas em que
os oito docentes do departamento estão alocados ou desempenham atividades letivas. Também ao nível dos projetos
de investigação ou de desenvolvimento foi levada a cabo intensa atividade, tanto nas áreas já referidas de estudos
portugueses, estudos ingleses e didáticas específicas, como ainda em desenvolvimento curricular e comunicação
intercultural (neste último caso, trata-se de um dos doutoramentos em curso). Há a destacar a participação a vários
níveis em projetos financiados pela Comissão Europeia (CAMELOT – CreAting Machinima Empowers Live Online
Language Teaching and Learning, na qualidade de associate partner, e no MIME – Mobility and Inclusion in Multilingual
Europe, na qualidade de stakeholder) e nacionais com financiamento da FCT (neste último caso os que se prendem a
centros de investigação nos os docentes se encontram integrados ou a que estão associados), ou das autarquias.
Destes projetos, 7 são de investigação, 4 são de investigação e desenvolvimento e 2 de desenvolvimento. Um dos
projetos europeus coordenado a nível internacional por um docente do departamento, o projeto PETALL- PanEuropean Task-based Activities for Language Learning, recebeu o galardão European Languages Label Award. Há
ainda a notar que, dos oito docentes trabalham neste domínio, três se encontram presentemente a redigir as
respetivas teses de doutoramento.
No que respeita à investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional das Ciências
Sociais e da Educação, os docentes do departamento contam com seis publicações em revistas indexadas (nas áreas
científicas da sociologia, do desenvolvimento curricular e da educação social), vinte publicações em livros, capítulos
de livros e atas (nas áreas da sociologia, do desenvolvimento curricular, da antropologia e da psicologia) e ainda trinta
e seis outras publicações (psicologia, desenvolvimento curricular, educação social e antropologia). Entre os projetos
de investigação ou desenvolvimento contam-se oito projetos de investigação ou de investigação e desenvolvimento
(sociologia, antropologia e desenvolvimento curricular) e três de desenvolvimento profissional (antropologia e
educação social), alguns de âmbito regional, outros financiados pela FCT. Alguns dos projetos revestem-se de caráter
social, uma vez que envolvem alunos com necessidades educativas especiais em escolas inclusivas, intervenção em
escolas TEIP, ou trabalho na área do envelhecimento. Há ainda a notar que têm sido feitas supervisões de investigação
de docentes de universidades espanholas que se deslocam à ESEC para a realização das chamadas “estancias de
investigación”, por períodos de vão até seis meses. Nesse processo, são realizadas várias atividades de investigação
em colaboração no domínio das ciências da educação e das didáticas específicas.
No domínio das Ciências Exatas, Naturais (no contexto da Educação) e do Desporto, foram publicados noventa e três
textos nos últimos cinco anos (47 dos quais em revistas indexadas; 20 como capítulos; 25 noutras publicações; 1
livro), essencialmente nas áreas científicas de educação em matemática, educação em ciências (biologia e física e
química), em ciências físicas e químicas e em ciências do desporto, áreas em que os dez docentes em tempo integral
do departamento desenvolvem atividades de investigação. Ao nível dos projetos de investigação ou de
desenvolvimento, os docentes estiveram envolvidos em sete projetos financiados por fundos nacionais (FCT) e
internacionais (alguns sediados em Espanha), nas áreas da educação social, da educação matemática, da educação
em ciências e em física e química. Neste momento, sete dos dez docentes são doutores e um encontra-se a redigir a
respetiva tese de doutoramento em educação matemática.
O departamento de Comunicação, Artes e Design apresenta produção relevante em Ciências da Comunicação, Design
de Comunicação e Animação no período entre 2012 e 2017, com 10 artigos em revistas indexadas, 1 livro, 13 capítulos
em livro e 38 comunicações e outras publicações. A participação em projetos tem sido realizada através dos centros
de investigação CIAC, Centro de Investigação em Artes e Comunicação, e CIAUD, Centro de Investigação em
Arquitetura, Urbanismo e Design, em parceria com universidades, empresas e associações e têm caráter internacional,
nacional e regional. Os membros do departamento têm ainda orientado projetos para a obtenção dos graus de mestre
e de doutor. De entre os projetos em que o departamento se encontra envolvido, destacam-se: o ChIMERA - Innovative
cultural and creative clusters in the MED Area; o 4CDE, Code, Content Creation and Culture for Digital Education,
ERASMUS +; o RECARDI – Rede de Cultura e Arte Digital (promotores: EDIGMA, Metatheke, CIAC/UAlg, UAb, CCG/UM,
IPVC e UC. QREN I&DT, n.º 22997); e o PRHOLO – O Relações Públicas Holográfico Realista (QREN I&DT, n.º 33845.
Promotor SPIC - Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda.).
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
In the field of languages, literature and cultures, fifty-nine texts were published in the last five years (of which 20 in
indexed journals; 16 as chapters; 19 other publications; 4 books), in the scientific areas of Portuguese studies, English
studies and specific didactics (including Spanish and French), areas in which the eight teachers of the Department are
allocated or teach. Also at the level of research and development projects many activities were carried out, both in the
aforementioned areas of Portuguese studies, English studies and specific didactics, but also in curriculum
development and intercultural communication (in the latter case, it is one of the doctorates in progress). We also have
to highlight the participation at various levels in funded projects by the European Commission (CAMELOT – CreAting
Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning, acting as associate partner, and MIME – Mobility
and Inclusion in Multilingual Europe, acting as stakeholder) and nationally funded by FCT (in the latter case the ones
associated to the research centres were teachers are integrated or that are associated with) and funded by
municipalities. Of these, 7 are research projects, 4 are for research and development and 2 are development projects.
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One of the European projects coordinated at an international level by a faculty member of the Department, the project
PETALL-Pan-European Task-based Activities for Language Learning, received the award European Languages Label.
Also to point out, of the eight teachers working in this field, three are currently composing their respective doctoral
theses.
With regard to directed research, technological development and professional development of Social Sciences and
Education, the teachers of the Department have six publications in indexed journals (in the scientific areas of
sociology, curriculum development and social education), twenty publications in books, book chapters and
proceedings (in the areas of sociology, curriculum development, anthropology and psychology) and 36 other
publications (psychology , curriculum development, education and social anthropology). Among the research or
development projects there are eight research projects or research and development (sociology, anthropology, and
curriculum development) and three professional development projects (Anthropology and social education), some
regional, some funded by FCT. Some of the projects are social, once they involve students with special educational
needs in inclusive schools, intervention in TEIP schools (Priority Intervention Educational Territories), or work in the
area of ageing. It should also be noted that supervision of research projects have been made for teachers of Spanish
universities coming to this school to carry out research visits, for periods of up to six months. In this process, several
research activities are carried out in collaboration in the field of Education Science and specific didactics.
In the field of Exact, Natural and Sport Sciences, 93 texts were published in the last five years (of which 47 in indexed
journals; 20 as chapters; 25 other publications; 1 book), essentially in the areas of scientific education in math,
education in science (biology and physics and chemistry), physical and chemical sciences and sport science, areas in
which the ten full-time faculty members of the Department carry out research activities. At the level of research and
development projects, teachers were involved in seven projects financed by national funds (FCT) and international
(some based in Spain), in the areas of social education, mathematics education, science education and in physics and
chemistry. Currently, seven of the ten faculty members are PhDs and one is writing the doctoral thesis in mathematics
education.
The Department of Communication, Arts and Design presents relevant production in communication science,
communication design and animation in the period between 2012 and 2017, with 10 articles in indexed journals, book 1,
13 book chapters and 38 proceedings and other publications. The participation in projects has been carried out
through the research centres CIAC, Research Centre for Arts and Communication, and CIAUD, Research Centre for
Architecture, Urbanism and Design, in partnership with universities, companies and associations and have
international, national and regional dimension. The members of the Department have supervised projects to obtain
doctoral and master degrees. Among the projects in which the Department is involved the following stand out: the
ChIMERA-Innovative cultural and creative clusters in the MED Area; the 4CDE, Code, Content Creation and Culture for
Digital Education, ERASMUS +; the RECARDI- Network of Culture and Digital art (promoters: EDIGMA, Metatheke,
CIAC/UAlg, UAb, CCG/UM, IPVC and UC. QREN I&DT, No 22997); and PRHOLO – The Holographic Realistic Public
Relations (QREN I&DT, No 33845. Promoter SPIC- Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda.).
C8. Produção artística:
Sempre que possível, os docentes das Línguas, Literaturas e Culturas DLLC integraram atividades de produção
artística realizadas na ESEC e noutras UO da UAlg, em ligação estreita a outras estruturas culturais locais, como a
ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve. Entre as diversas ações conta-se: a apresentação do livro Poesia em
combustão de Roberto Leandro, realizado no dia 15 abril de 2013; a organização exposição Paisagens celestes do
pintor Manuel Hilário de Oliveira, na Biblioteca de Gambelas da UAlg, de 11 a 31 de janeiro de 2013; a ação de
dinamização e interveniente na celebração dos 40 anos do 25 de Abril, no dia 24 de abril de 2014; a tradução e
adaptação da peça de Teatro O Pícaro Ruzante, de Ângelo Beolco, uma coprodução do teatro Guirigai (Espanha) e
ACTA (Portugal).
Na área das Ciências Sociais e da Educação, um dos docentes esteve envolvido num encontro de arte e educação e na
elaboração de um guião para uma produção de imagem e som. Ambas as atividades são de âmbito regional.
No que se refere ao domínio de Comunicação, Artes e Design, os membros do departamento desenvolvem projetos
artísticos na área do cinema e audiovisual interativo (7) do cinema e audiovisual animado (autónomo (6), ou em
supervisão (4)), da interpretação de piano (5) e em teatro (2). Os resultados obtidos foram realizados no âmbito de
projetos de investigação financiada, da lecionação, de protocolos de colaboração e de carreira como autor. As
produções em que o departamento tem estado envolvido têm sido divulgadas em fóruns nacionais e internacionais,
com especial destaque para o Festival CONTRARTE, o Festróia, o Festival Caminhos Film Festival/Fusões no Cinema,
e a Bienal de Cerveira em Portugal e, no estrangeiro, o FILE 2015, São Paulo, Brasil, o Festival Ecologias Digitales,
Medellín, Colômbia, o nima Mundi - Festival Internacional de Animação do Brasil, SICAF - Seoul International Cartoon
& Animation Festival, Coreia do Sul, ReAnimania Yerevan International Animation Film Festival, Arménia, e ainda o
Market - Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México.
C8. Artistic output:
Whenever possible, teachers of languages, literature and Culture DLLC integrated artistic production activities
performed in the school and in other faculties and schools of the UAlg, in close connection with other local cultural
structures, as ACTA - Theatre Company of the Algarve. Among the various actions we find: the presentation of the
poetry book in combustion of Roberto Leandro, held on 15 April 2013; organization of the exhibition Celestial
Landscapes by painter Manuel Hilario de Oliveira, in Gambelas library of Ualg from 11 to 31 January 2013; promotion
action and part of the celebration of 40 years of 25 April, on 24 April 2014; translation and adaptation of the play the O
Pícaro Ruzante, by Angelo Beolco, a co-production of the Guirigai (Spain) theatre and ACTA (Portugal).
In the area of Social Science and Education, one of the teachers was involved in a meeting of art and education and in
the preparation of a script for a production of image and sound. Both activities were at a regional level.
With regard to the field of Communication, Arts and Design, the members of the Department carry out artistic projects
in the area of cinema and cinema interactive audio-visual (7) and animated audio-visual (autonomous (6), or in
supervision (4)), the interpretation of piano (5) and theatre (2). The results obtained were organised in the framework of
funded research projects, teaching, collaboration protocols and career as an author. The productions in which the
Department has been involved have been published in national and international forums, particularly the CONTRARTE
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Festival, Festróia, the Caminhos Film Festival /Fusion in Cinema, and the biennial of Cerveira in Portugal and, abroad,
FILE 2015, São Paulo, Brazil, the Festival Ecologias Digitales, in Medellín, Colombia, the nima Mundi - International
Animation Festival of Brazil , SICAF-Seoul International Cartoon & Animation Festival, South Korea, ReAnimania
Yerevan International Animation Film Festival, Armenia, and also Market-Festival Internacional de Cine de Guadalajara,
Mexico.
C9. Prestação de serviços à comunidade:
Em termos das Línguas, Literaturas e Culturas, os docentes têm desenvolvido atividades diversas de âmbito local,
regional e nacional, de prestação de serviços e promoção cultural e científica, tanto na UAlg como noutras
universidades, e bem assim em agrupamentos de escolas, bibliotecas municipais, associações culturais, arquivos
históricos, centros de formação, livrarias, ou jardins de infância. Concretizou-as em conferências, palestras,
colóquios, encontros, oficinas de trabalho, programas de atualização de conhecimentos científicos e pedagógicos,
aulas abertas, ações de formação ou campos de férias, traduções, entre outros. De entre as várias iniciativas, há a
destacar: a participação na Equipa UAlg (conjunto de palestras e outras ações, gratuitas, acessíveis e informais,
realizadas por docentes da instituição e dirigidas a alunos e professores das escolas básicas e secundárias), que
reforça a ligação à comunidade escolar da região; a realização de conferências e colóquios de âmbito internacional,
como foi Conferência New Trends in Language Teaching, organizado em colaboração com a Universidade de Granada,
os colóquios da SHIFLES/APHELLE/APEF, ou a Conferência Internacional da APEAA, que contou com financiamento
da Embaixada Americana; participação em atividades de promoção da leitura; e oferta de ações de formação
profissional tanto destinadas a professores como a outros profissionais trabalhando na área das línguas estrangeiras.
Ao nível das Ciências Sociais e da Educação, a prestação de serviços à comunidade materializou-se em vinte e cinco
atividades de âmbito regional, dez de âmbito local, quatro de âmbito internacional e duas de âmbito nacional. Destas
atividades, trinta são de promoção científica, seis são de prestação de serviços, quatro de promoção cultural e duas
de outro tipo. As instituições envolvidas nestas atividades vão desde o Ministério da Educação à Universidade dos
Açores e à Universidade Algarvia da Terceira Idade, passando por Agrupamentos de Escolas da região, estruturas
autárquicas, organizações sindicais e outras associações e observatórios. Algumas dessas atividades são levadas a
cabo no âmbito de protocolos ou acordos com a UAlg e/ou com a ESEC. Essas atividades envolveram funções de
consultadoria e “perito externo”, aconselhamento e “amigo crítico”, mas também a lecionação por períodos longos
(na psicologia e cidadania), e a organização de congressos (um em 2014 e outro em 2017) assim como palestras ou
conferências realizadas em várias organizações versando temas específicos no domínio pedagógico e didático ou
problemáticas mais amplas como os direitos humanos, a deficiência e o envelhecimento. De entre as várias iniciativas,
destacam-se: Direitos Humanos e escola Inclusiva: construindo boas práticas, com publicação de e-book 2014 e que
envolveu a ESEC, Escolas, IPSS e investigadores; Direitos Humanos e escola Inclusiva: múltiplos olhares, com
publicação de e-book 2017, com os mesmos intervenientes; Europe in Action, 2016. Educação Inclusiva: pontapé de
saída para a independência, com a participação da Fenacerci e da União Europeia; e ainda o projeto Erasmus + “DISPLAY your abilities”, Arte e Inclusão.
No departamento das Ciências Exatas, Naturais e do Desporto, os docentes têm desenvolvido atividades diversas de
âmbito local, regional e nacional. No contexto local, os docentes desenvolvem projetos com a Câmara Municipal de
Faro no contexto da prática desportiva e com o Refúgio Aboim Ascensão no contexto das ciências experimentais.
Ainda no contexto local e regional, os docentes desenvolvem atividades de promoção científica junto de instituições
escolares públicas e privadas no âmbito das ciências experimentais para os alunos do pré-escolar e dos primeiros
anos de escolaridade. No âmbito local, os docentes da área científica do desporto desenvolvem um conjunto vasto de
parcerias (ARS, DSR Algarve e Câmaras Municipais) com vista ao desenvolvimento de práticas desportivas e de
combate à obesidade infantil. Existe ainda a colaboração com a Associação de Futebol do Algarve na formação geral
de treinadores de futebol. Ainda no âmbito regional, os professores de educação matemática participam regularmente
nos encontros regionais de professores de matemática. No âmbito nacional, os professores de educação matemática e
de educação em ciências participam anualmente nos encontros científicos e profissionais, respetivamente dos
professores de matemática e de ciências naturais. Os docentes da área científica de desporto integram fóruns
nacionais das redes de IES com formação em desporto. De entre as várias atividades, destacam-se: Faro Cidade Viva –
Cidade Ativa; Projeto Escola Ativa” no âmbito do “Programa de Combate à Obesidade Infantil na Região do Algarve”
Ministério da Saúde: Centro Regional de Saúde Pública Algarve; organização do XV Encontro Nacional de Educação
em Ciências, realizado na ESEC em 2014.
Entre 2012 e 2017, os docentes ligados ao departamento de Comunicação, Artes e Design desenvolveram atividades
de promoção científica (1), de promoção artística (5), de promoção cultural (2), de prestação de serviços (4) e outras
(10). Estas foram desenvolvidas no âmbito internacional (1), nacional (11), regional (3) e local (7). Tiveram como
conteúdo a organização e comunicação de seminários, serviços em design de comunicação, coordenação de
atividades, missões no estrangeiro, participação em júris de concursos públicos e em comissões de avaliação. De
relevar o trabalho desenvolvido pelos docentes do departamento junto da APATRIS e o Museu Municipal de Faro, da
Associação de Futebol de do Algarve (AFA), a ACESTOI, a Direção Regional da Cultura do Algarve e ainda a Direçãogeral de Reinserção e Serviços Prisionais.
C9. Consultancy:
In terms of languages, literature and cultures, faculty members have developed various local, regional and national
activities by providing services and promoting cultural and scientific activities, both at UALG and other universities, as
well as in other group of schools, municipal libraries, cultural associations, historical archives, training centres,
libraries, or kindergartens. The have achieved them at conferences, lectures, seminars, meetings, workshops,
programs of scientific and pedagogical knowledge update, open classes, training actions or holiday camps,
translations, among others. Among the various initiatives, there are the following: participation in Team UALG (set of
lectures and other actions, free, accessible and informal, conducted by professors of the institution and addressed to
students and teachers of basic and secondary schools), to strengthen the connection with the school community in
the region; international conferences and colloquia, such as the Conference New Trends in Language Teaching,
organized in collaboration with the University of Granada, the colloquia of the SHIFLES/APHELLE/APEF, or the
International Conference of APEAA, with funding from the American Embassy; participation in activities for the
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promotion of reading; and offer of both vocational training actions aimed at teachers and other professionals working
in the field of foreign languages.
At the level of the Social science and Education, the provision of services to the community materialized in twenty-five
regional activities, ten locally, four international and two national. Out of these activities, thirty are scientific promotion,
six are to provide services, four are cultural promotion and two of another type. The institutions involved in these
activities range from the Ministry of education to the University of the Azores and the Algarve University of the Elderly,
to Regional Groups of Schools, municipalities, unions and other associations and observatories. Some of these
activities are carried out within the framework of protocols or agreements with UAlg and/or with the school. These
activities involved the functions of consultancy and external expert”, advice and "critical friend", but also the teaching
for long periods (in psychology and citizenship), and the organization of congresses (one in 2014 and 2017) as well as
lectures or conferences held in various organizations dealing with specific themes in the pedagogical and didactic
domain or broader issues such as human rights, disability and ageing. The various initiatives included: Human Rights
and inclusive school: building good practices, publication of an e-book 2014 and which involved this school, basic
education schools, IPSS (Private Social Solidarity Institutions) and researchers; Human rights and inclusive school:
multiple perspectives, with publication of an e-book 2017, with the same participants; Europe in Action, 2016. Inclusive
education: kick-off for independence, with the participation of Fenacerci and the European Union; and also the
Erasmus project + "DIS-PLAY your abilities", Art and Inclusion.
The staff of the Department of Natural Sciences and Sports have carried out several activities at local, regional and
national levels. In the local context, teachers have developed projects with the city of Faro (in the field of sports) and
with the Charity Aboim Ascenção (in the field of experimental sciences). Still in the local and regional context, teachers
have engaged in activities for the promotion of science with state and private education institutions in the field of
applied sciences for students from preschool and the early years of schooling. At the local level, the sports science
staff have established a series of partnerships (ARS, DSR Algarve and local authorities) for the development of
sporting activities to fight childhood obesity. There is also the collaboration with the Algarve Football Association in
the training of football coaches. At the regional level, the mathematics education teachers regularly participate in
regional meetings of teachers of mathematics. At the national level, teachers of mathematics education and science
education participate annually in the respective scientific and professional meetings. The sports science staff take part
in national forums of networks of sports-related HEI. Out of the different activities, the ones worth special mention are
Faro Cidade Ativa; Escola Ativa within scope of the Program to fight childhood obesity in the region of the Algarve
(Ministry of Health), and the organization of the 15th National Meeting of Science Education, held at the school in 2014.
Between 2012 and 2017, the staff of the Department of Communication, Arts and Design have carried out a number of
promotion activities related to science, arts and culture. They have also provided services to the community. All the
activities reported were carried out at international, national and regional levels. These included the organization and
delivery of seminars, services in communication design, coordination of activities, missions abroad, and participation
in open tendering procedures and in evaluation committees. Out of the different activities, the ones worth special
mention are the ones carried out for the APATRIS Association, Faro Municipal Museum, the Algarve Football
Association (AFA), the ACESTOI, the Algarve Regional Directorate of Culture and the Directorate-General of Prison
Services and Reintegration.
C10. Colaboração nacional e internacional:
Os docentes de Línguas, Literaturas e Culturas desenvolveram atividades em cooperação com outras instituições
nacionais e internacionais, contemplando colaborações na organização de congressos e conferências na ESEC,
FCSH-UNL, Universidade de Granada, na lecionação de módulos em cursos de licenciatura e mestrado nas
universidades de Viterbo (Itália), Sevilha, Huelva, Granada, no Centro Estudios Universitarios Cardenal Spínola de
Sevilha e no Centro de Formação de Huelva-Isla Cristina, no acompanhamento e desenvolvimento de trabalhos
pedagógicos nas universidade católica do College Graz (Áustria) e Adam Michiewicz (Polónia). Foram ainda
coordenadas «Estancias de investigación» com docentes da Universidade de Sevilha e do Centro Estudios
Universitarios Cardenal Spínola. O coordenador da área científica de estudos ingleses, com a colaboração da
coordenadora da área científica de didáticas específicas, coordenou o projeto internacional PETALL - Pan-European
Task-based Activities for Language Learning, envolvendo as universidades de Amesterdão, Granada, Turim, Bremen,
West of Scotland, Belgrado, Patras, Gazi (Ankara), Eötvös Lórand (Budapeste) e Escolas Sec e EB dos respetivos
países. O departamento encontra-se, na presente data, a organizar um colóquio internacional comemorativo dos 30
anos de ensino de línguas/formação de professores de línguas: 1986/1987 – 2016/2017 da ESEC.
Ao nível das Ciências Sociais e da Educação, os docentes do departamento estiveram envolvidos em dois ciclos de
estudos conjuntos com outras instituições (um com a Universidade de Málaga e outro com a Direção Geral de
Educação do Ministério da Educação) e em seis projetos de desenvolvimento, dois com instituições do ensino
superior (Universidades de Lisboa e Salamanca) e quatro projetos internacionais—um projeto LLP - COMENIUS, dois
projetos da EERA (European Educational Research Association) e um projeto da BERA (British Educational Research
Association). Além disso, os docentes estiveram envolvidos na participação em outras atividades, uma com uma
organização regional, e em outras duas, uma com a Universidade do Porto e outra com o Instituto politécnico de Beja.
Os temas desenvolvidos nas atividades em cooperação com outras instituições versaram a gerontologia, o
envelhecimento e as relações inter-geracionais, a educação inclusiva, o desenvolvimento profissional do professor, o
desenvolvimento curricular e a avaliação das escolas.
Ao nível das Ciências Exatas, Naturais e do Desporto, os docentes colaboram com outras instituições no âmbito da
lecionação de módulos de unidades curriculares e na orientação de teses de mestrado e doutoramento, com as
Universidades de Lisboa, de Évora, de Huelva e de Pablo Olavide -Espanha. Os docentes das áreas de educação
desenvolvem projetos e prestam serviços nos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente no âmbito da
Territorialização de Políticas Educativas de Intervenção Prioritário. Os docentes da área de educação matemática
participam ativamente na Associação de Professores de Matemática, organizando eventos e integrando órgãos da
associação. Em 2012, a ESEC/Universidade do Algarve (área de matemática e didática da matemática) em colaboração
com o IE/Universidade de Lisboa em parceria com a European Society for Research in Mathematics Education
organizaram a 6th Yerme Summer School – Escola de verão de doutorandos em educação matemática.
Também ao nível da Comunicação, Artes e Design, existe colaboração num ciclo de estudos de doutoramento em
Media Arte Digital com a Universidade Autónoma de Barcelona, e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de
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Linguagens do CEFET-MG, Brasil, para além da participação em comissões científicas, incluindo com a Universidade
Politécnica de Valência, Espanha, e a colecionação no ERASMUS Intensive Program INFORMANIMATION na Escola de
Arquitetura Alghero da Universidade de Sassari.
C10. National and international cooperation:
The staff of the department of languages, literatures and cultures have carried out activities in collaboration with other
national and international institutions, including: the organization of congresses and conferences at the UALG, the
UNL, and the UGR; the teaching of course modules at the Universities of Viterbo (Italy), Seville, Huelva, Granada,
Cardenal Spinola University Studies Centre of Seville and at the teacher training centre of Huelva-Isla Cristina; the
monitoring and development of pedagogical work at the Catholic University of Graz (Austria) College and Adam
Michiewicz (Poland). The department has hosted research visits of the staff of the University of Seville and of the
Cardenal Spinola University Studies Centre. The department coordinated the international project PETALL (PanEuropean Task-based Activities for Language Learning), in which the universities of Amsterdam, Granada, Turin,
Bremen, West of Scotland, Belgrade, Patras, Gazi (Ankara), Eötvös Lórand (Budapest) and Secondary Schools of the
respective countries were involved. The Department is currently organizing an international colloquium to celebrate
the school’s 30th anniversary of language teaching/training of language teachers: 1986/1987 – 2016/2017.
At the level of the social sciences and education, the staff have been involved in two joint studies with other
institutions (the University of Málaga and the Ministry of Education) and in six development projects (two with the
Universities of Lisbon and Salamanca, and four international projects with the EERA, the BERA and the EU). In
addition, teachers have been involved in other activities, including a regional body, the University of Porto and the
Polytechnic Institute of Beja. The activities carried out in cooperation with other institutions focused on gerontology,
aging and intergenerational relations, inclusive education, teacher professional development, curriculum development
and evaluation of schools.
At the level of the science and sport, teachers have collaborated with other institutions in the teaching of course units
and modules and in the supervision of master’s and doctoral theses with the Universities of Lisbon, Évora, Huelva and
Pablo Olavide. Education staff have developed projects and provided services in school clusters, particularly in the
context of the territorialisation of educational policies of priority intervention. Teachers of mathematics education are
active members in the Association of Mathematics Teachers, organizing events and participating in the bodies of the
Association. In 2012, the school, in collaboration with the Institute of Education, University of Lisbon, and the
European Society for Research in Mathematics Education organized the 6th YERME Summer School (for doctoral
candidates in mathematics education).
As far as the department of communication, arts and design is concerned, the staff have collaborated in the Media
Digital Art doctoral programme with the Autonomous University of Barcelona. They have also taken part in the
graduate programme in languages studies at CEFET-MG, Brazil. They have participated in scientific committees,
including with the Polytechnic University of Valencia, Spain, and in the ERASMUS Intensive Program
INFORMANIMATION at the School of Architecture, University of Sassari in Alghero.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
não se aplica
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
not applicable
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ, tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
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interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). Na ESEC o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a
30% foi de 2 em 8, em 2012/13 e de 5 em 10, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
Em 2015/16 no 2º semestre, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (32,4% na
ESEC) e dos docentes de 84% (92,2% na ESEC). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e a
dos Diretores de Curso de 94% (na ESEC foram de, respetivamente, 50% e 92,1%). Exemplos de medidas de melhoria
aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para uma
adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes cujo
desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a atualização de
materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg’ performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
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which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In ESEC, the number of courses with response rates of 30% or more was 2 in 8 in 2012/13 and 5 in
10 in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires to
students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In 2015/16 in the 2nd semester, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 32.4% and 92.2% in the ESEC). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of Course
Directors was 94% (in the ESEC these responses rates were, respectively of 50% and 92.1%). Examples of approved
improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.

C12. Observações finais:
A formação em educação constitui um eixo fundamental da missão da ESEC e é parte integrante da matriz identitária
desta unidade orgânica (UO), o que se espelha no conjunto consolidado de ciclos de estudos — quer ao nível da
licenciatura, quer ao nível do mestrado e de outra formação pós-graduada — dedicados à educação pré-escolar,
professores de 1.º e 2.º ciclo EB, gestores escolares, educadores sociais e especialistas em educação especial, nos
domínios cognitivo e motor. Como estratégia de desenvolvimento a unidade orgânica sentiu a necessidade de ampliar
a sua matriz de oferta formativa avançando para as áreas do desporto, da comunicação e das artes. Esta estratégia
formativa é suportada pela promoção da investigação nos vários domínios da formação oferecida, e também pela
transferência de conhecimento, colaborando para o efeito com entidades públicas e privadas.
Assim sendo, a referida estratégia assentou nas necessidades da região e no potencial do corpo docente da ESEC.
Para o efeito, a ESEC tem vindo a fomentar a formação avançada do seu corpo docente e a consolidar a relação com o
tecido educativo regional e organizações públicas e privadas, o que tem possibilitado a colocação dos formandos para
a iniciação à prática profissional, e ainda permitido as condições para o desenvolvimento de projetos de investigação
e de intervenção na comunidade. Além disso, a ESEC assumiu como parte integrante da sua atuação estratégica a
valorização das relações institucionais internacionais, o que se tem traduzido, para além da mobilidade de estudantes,
no contínuo influxo de docentes estrangeiros para estadias de investigação, participação em seminários de formação
inicial e avançada, conferências e colaboração em trabalhos de investigação, sendo de registar também o apoio dado
às deslocações dos docentes da instituição ao estrangeiro em missões da mesma natureza.
Relativamente a pontos fortes destacamos:
Identidade forte dos alunos e dos professores com as áreas dominantes da ESEC;
Bom relacionamento ente docentes, não docentes e estudantes;
Existência de docentes com formação e prática nas áreas de oferta formativa da UO;
Corpo docente maioritariamente em tempo integral e estável, assegurando, a maioria das unidades curriculares dos
cursos;
Integração da maioria dos docentes em tempo integral em centros de investigação;
Parcerias estabelecidas com várias instituições, consolidadas pela antiguidade no desenvolvimento de projetos de
colaboração a nível regional, nacional e internacional;
O bom relacionamento com as instituições onde vão decorrer as práticas e os estágios curriculares;
O forte envolvimento dos estudantes na promoção, organização e participação nas atividades extracurriculares e de
investigação nas áreas respetivas;
Níveis de sucesso significativo no curso;
A existência de um bom ambiente de colaboração entre os órgãos de governo da ESEC (Direção, CTC e CP) e os
diretamente envolvidos nos ciclos de estudos (direção do curso, docentes e alunos), permite uma ampla autonomia na
elaboração de propostas e tomada de decisões e estimula a imaginação na procura de soluções para a melhoria da
qualidade do ensino e das aprendizagens.
Recursos materiais e bibliográficos atualizados e suficientes.
Relativamente a pontos fracos destacamos:
A débil situação financeira da instituição, que pode colocar dificuldades aos planos de atividades dos ciclos de
estudos (por exemplo, condicionando o convite de docentes externos à instituição para colaborar em iniciativas ou a
atualização de equipamentos) e aos seus projetos de investigação;
Dificuldade de renovação do corpo docente que abandona a instituição por motivos diversos e de progressão na
carreira do corpo docente;
A dificuldade de acompanhamento presencial dos estagiários por parte dos professores responsáveis devido ao
reduzido número de horas atribuídas administrativamente aos docentes orientadores das práticas e estágios;
Excesso de carga horária do corpo docente e a sua dispersão por diversos ciclos de estudos dificulta a participação
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em maior número de projetos e atividades de investigação;
Escassez de espaços laboratoriais e equipamentos adequados às necessidades dos diferentes ciclos de estudos.
Com plano de melhoria propomos:
Desenvolver um conjunto integrado de linhas de investigação a ser levada a cabo pelos docentes e formandos, de
modo a poder concorrer a projetos financiáveis;
Repensar a organização departamental, áreas científicas e distribuição de serviço docente;
Criar um plano trianual de atualização científica e técnica dos docentes;
Criar um espaço físico informal que seja ponto de encontro dos docentes, fundamental na discussão de ideias, de
projetos e parcerias;
Ampliar parcerias em rede com outras instituições de forma a colmatar falhas e aumentar a qualidade da docência em
áreas científicas específicas;
Alavancar projetos de intervenção educativa e profissional em conjunto com as instituições e empresas da região;
Estabelecer no primeiro trimestre de cada ano civil um plano de atualização de espaços, equipamentos e bibliografia.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que nos quadros D8
das Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable"
C12. Final remarks:
Training in education constitutes an axis of the school’s mission and is part of its institutional identity. This is mirrored
in the consolidated set of study programmes — including master’s and other postgraduate training — dedicated to preschool education, teachers of basic education (years 6 to 12), school managers , social educators and experts in
special education. As part of its development strategy the school decided to widen the scope of courses on offer in the
fields of sport, communication and arts. This strategy is sustained by the promotion of research in the fields in which
the courses are offered and by knowledge transfer, in cooperation with public and private bodies.
The strategy is based on the needs of the region and on the school’s human capital. For that purpose, the school has
encouraged the advanced training of its staff and has consolidated its relationship with the region’s educational
community, as well as with public and private organizations, which has made it possible for the school to place its
trainees in institutions and companies for their training period. The school has also sought to create the conditions for
the development of research projects and for intervention in the community. In addition, one of the school’s strategic
actions is the establishment of international relations with other institutions, which has materialised through the
mobility of students and staff, visits of foreign teachers and researchers, participation in seminars, conferences and
collaboration in research.
Strengths include:
Strong identification of both pupils and teachers with the school’s main training areas;
Good relationship between teachers, non-teaching staff and students;
Existence of teachers with training and practice in the courses on offer;
Most of the staff enjoy a stable position, have a full-time contract and are responsible for the majority of the course
units;
Most full-time teaching staff are also members of research centres;
Solid partnerships with a number of institutions for the development of collaborative projects at regional, national and
international levels;
Good relationship with the institutions where students carry out their practical training period;
The strong involvement of students in the promotion, organization and participation in extracurricular activities and
research in the respective fields;
Significant levels of success in all the courses;
The existence of a good collaboration environment the between the school’s bodies (the Director, the TechnicalScientific Council and the Pedagogical Council) and the people directly involved in the courses (the heads of studies,
teachers and students) encourages the teachers’ autonomy in terms of making proposals and coming up with
solutions, especially when it comes to improving the quality of teaching and learning.
Sufficient and updated material and bibliographic resources.
Weaknesses include:
The weak financial situation of the institution, which makes it difficult for the heads of studies and the other teaching
staff to plan activities for the courses, as it prevents them from inviting teachers over to collaborate in the school’s
actions and from developing their own research projects;
Difficulties in the renewal of academic staff (especially given numbers of those who are leaving, or about to leave, the
institution) and in career progression;
The supervising teachers’ difficulty in monitoring the internships and training periods due to the small number of
hours administratively allocated to that job;
Excessive workload of teaching hours and the staff’s participation in a number of study cycles prevents them from
participating in a greater number of projects and research activities;
Not enough space for laboratory activities and shortage of equipment suitable to meet the needs of the different study
cycles.
With the improvement plan, the school proposes to:
Establish a set of research lines to be developed by both teachers and students, which can be turned into projects
eligible for financing;
Rethink the school’s departmental organization, scientific areas and job allocation;
Lay out a plan for the teaching staff’s scientific and technical updating;
Allot room for the informal meeting of teachers, to stimulate the discussion of ideas, projects and partnerships;
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Expand the network of partnerships with other institutions to increase the quality of teaching in specific scientific
areas;
Leverage educational and professional intervention projects in collaboration with the region’s institutions and
companies;
Lay out a plan in the first quarter of each calendar year to update equipment, bibliography and the functionality of
spaces.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column.
D. 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes
Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>
D1.2 - Licenciatura
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

CEF/0910/28061
ACEF/1112/21287
ACEF/1112/21292
ACEF/1213/21267
ACEF/1415/21277
ACEF/1415/21272

213
142
813
321
142
213

Imagem Animada
Educação Básica
Desporto
Ciências da Comunicação
Educação Social
Design de Comunicação

6
6
6
6
1
1

2012-06-29
2013-05-02
2013-10-07
2014-09-18
2016-08-02
2017-03-07

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name
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CEF/0910/21282

222

Tradução e Interpretação Multimédia

D1.3 - Mestrado
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes
Código / Code

Duração da acreditação /
Accreditation duration

CNAEF Designação / Name

CEF/0910/27956 310

Educação Social

6

NCE/11/01526

149

Educação Especial - Domínios Cognitivo e Motor

6

NCE/13/00561

345

Mestrado em Gestão e Administração Escolar

6

NCE/13/00566

213

Mestrado em Design de Comunicação para o Turismo e Cultura

6

NCE/14/00836

144

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e
Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico

6

NCE/14/00841

140

Educação Pré-Escolar

6

NCE/14/00831

144

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais
6
no 2º Ciclo do Ensino Básico

NCE/14/00826

144

Ensino de Português e Inglês no 2º ciclo do Ensino Básico

6

NCE/14/00846

145

Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico

3

NCE/14/02186

144

Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico

2

Data /
Date
201204-17
201207-19
201403-03
201407-16
201505-20
201505-22
201506-22
201507-16
201508-04
201508-04

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/21322
CEF/0910/27946
CEF/0910/27951
CEF/0910/27961

142
140
140
140

Dinamização das Ciências em Contexto Escolar
Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico
Ensino do 1º e do 2º Ciclo do Ensino Básico
Educação Pré-Escolar

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Ciclo de estudos / Study Programme

14/15
a

b

15/16
a

b
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<sem resposta>
D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/28061
ACEF/1112/21287
ACEF/1112/21292
ACEF/1213/21267
ACEF/1415/21277
ACEF/1415/21272

213
142
813
321
142
213

Imagem Animada
Educação Básica
Desporto
Ciências da Comunicação
Educação Social
Design de Comunicação

13/14
a
b
22 24
24 22
35 52
33 50
45 34
30 37

14/15
a
b
25 18
24 16
30 33
33 40
45 45
30 34

15/16
a
b
25 18
24 22
35 48
33 41
45 46
30 39

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/27956
NCE/11/01526
NCE/13/00561
NCE/13/00566

310
149
345
213

NCE/14/00836

144

NCE/14/00841

140

NCE/14/00831

144

NCE/14/00826
NCE/14/00846
NCE/14/02186
ACEF/1516/21312

144
145
144
762

Educação Social
Educação Especial - Domínios Cognitivo e Motor
Mestrado em Gestão e Administração Escolar
Mestrado em Design de Comunicação para o Turismo e Cultura
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º
Ciclo do Ensino Básico
Educação Pré-Escolar
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do
Ensino Básico
Ensino de Português e Inglês no 2º ciclo do Ensino Básico
Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico
Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico
Gerontologia Social

13/14
a b
30 14
0 0
0 0
0 0

14/15
a b
30 26
25 18
25 9
25 8

15/16
a b
30 7
25 16
25 5
25 7

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 20 27
0 0 0 0 20 6
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
25

0
0
0
22

0
0
0
0

0
0
0
0

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)
15/16
a

Ciclo de estudos / Study Programme

b

<sem resposta>
D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/28061
ACEF/1112/21287
ACEF/1112/21292
ACEF/1213/21267
ACEF/1415/21277
ACEF/1415/21272

213
142
813
321
142
213

Imagem Animada
Educação Básica
Desporto
Ciências da Comunicação
Educação Social
Design de Comunicação

13/14
a
44
98
149
132
128
110

b
6
25
21
25
38
22

14/15
a
51
82
147
134
113
115

b
7
25
24
30
30
21

15/16
a
60
70
148
134
121
125
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D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/27956
NCE/11/01526
NCE/13/00561
NCE/13/00566

310
149
345
213

NCE/14/00836

144

NCE/14/00841

140

NCE/14/00831

144

NCE/14/00826
NCE/14/00846
NCE/14/02186
ACEF/1516/21312

144
145
144
762

Educação Social
Educação Especial - Domínios Cognitivo e Motor
Mestrado em Gestão e Administração Escolar
Mestrado em Design de Comunicação para o Turismo e Cultura
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º
Ciclo do Ensino Básico
Educação Pré-Escolar
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do
Ensino Básico
Ensino de Português e Inglês no 2º ciclo do Ensino Básico
Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico
Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico
Gerontologia Social

13/14
a b
26 6
13 0
0 0
0 0

14/15
a b
40 4
19 7
9 0
8 0

15/16
a b
32 7
26 2
13 1
14 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 36 0

0

0 0

0 6

0

0
0
0
10

0
0
0
1

0
0
0
4

0
0
0
4

0
0
0
24

0

0
0
0
18

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

54.2
36.1
88.8

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

André Amaral Férin

Aurízia Félix Sousa Anica
Ana Paula Baião Aniceto
Ana Cristina Hurtado de
Matos Coelho
António Manuel da
Conceição Guerreiro
Artur Henrique Ribeiro
Gonçalves
António Carlos Camilo
Correia de Lacerda
António Manuel Bernardo
Lopes
António Carlos
Marmeleira Vinagre
Bruno Miguel dos Santos

Categoria /
Category
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Assistente ou
equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente ou
equivalente
Professor Adjunto

Grau /
Degree

Especialista /
Área científica / Scientific Area
Specialist

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Mestre

Título de
especialista
GESTÃO DO DESPORTO
(DL 206/2009)

35

Ficha
submetida

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS

100

Ficha
submetida

Doutor

ESTUDOS CULTURAIS

100

Ficha
submetida

Doutor

BIOQUÍMICA - Biologia celular e
molecular

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ARTES - DESIGN DE
COMUNICAÇÃO

100

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Mestre

CIÊNCIAS DO DESPORTO

100

Doutor

LÍNGUAS E

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
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Mendes da Silva

ou equivalente

Cristolinda Maria Santos
Almeida Costa
Carla Alexandra
Lourenço Duarte Rocha
Dionísio Gonçalves
Cláudia Cristina
Guerreiro Luísa

Professor Adjunto
ou equivalente

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Licenciado

Educação Física

42.5

Ficha
submetida

Mestre

SOCIOLOGIA

15

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Doutor

Ciências Da Comunicação Comunicação e Arte

100

CIÊNCIAS DO DESPORTO

100

Ficha
submetida

Mestre

DIDÁTICA DE LÍNGUAS

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

OUTRAS HUMANIDADES

100

Ficha
submetida

55

Ficha
submetida

10

Ficha
submetida

Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
Carlos Manuel Varela
convidado ou
Gordinho
equivalente
Assistente
Carlos Filipe Marreiros da
convidado ou
Luz
equivalente
Professor Adjunto
Catherine Marie Simonot
ou equivalente
Professor Adjunto
Daniela Correia Garcia
ou equivalente
Elsa Cristina Sacramento Professor Adjunto
Pereira
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Fernando Joaquim
Professor Adjunto
Martins Carrapiço
ou equivalente
Equiparado a
Ana Filipa Cristiano Cerol
Assistente ou
Santos Martins
equivalente
Professor Adjunto
Francisco Baptista Gil
ou equivalente
Esmeralda Lopes Rosa

Maria Gabriela Candeias Professor Adjunto
Dias Soares
ou equivalente
Helena Cristina
Mendonça Coelho de
Sousa
Maria Helena Martins da
Cruz Horta
Hélder Faustino
Raimundo
Ircília Martins Pereira
Gonçalves
Joaquim Matias Pastagal
do Arco
José Alves Farinha
Júlio Gonzaga Vaz de
Medeiros Andrade
Jacinto José dos Santos
Gaudêncio
João Herculano
Pessanha de Carvalho
Joana de Carvalho
Folgado Lessa
Jorge Luis Mendes Rosa
Jorge Tomás Ferreira dos
Santos
Luís Filipe Cabrita de
Brito
Luciano José Dourado
Veia
Maria Caeiro Martins
Guerreiro
Maria Alice Ribeiro de Sá
Teixeira Fernandes
Marina Estela de
Vasconcelos Gonçalves

Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Assistente ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor
Coordenador ou

submetida

LITERATURAS/LITERATURA
COMPARADA/ LITERATURA E
CINEMA

Doutor

Mestre

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Título de
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E
especialista
DA INFORMAÇÃO
(DL 206/2009)
CTC da
Instituição
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
proponente

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

EDUCAÇÃO SOCIAL

30

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Doutor

CIÊNCIAS DO DESPORTO

100

Doutor

DESIGN - DESIGN DE
COMUNICAÇÃO - MULTIMÉDIA

100

Licenciado

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

25

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

PROFESSORES DO ENSINO
BÁSICO - VARIANTE DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

42.5

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Doutor

ARTES

100

Mestre

Linguística Portuguesa Histórica

100

Doutor

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
Mário Luis Ramos
convidado ou
Antunes
equivalente
Maria Leonor Alexandre Professor Adjunto
Borges Santos Terremoto ou equivalente
Equiparado a
Mónica Maria Borges
Professor Adjunto
Mesquita
ou equivalente
Olga Maria Costa da
Professor Adjunto
Fonseca
ou equivalente
Pedro Manuel Maia de
Oliveira Martins Calado

Assistente ou
equivalente

Assistente
Paulo Jorges de Almeida
convidado ou
Falcão Alves
equivalente
Assistente
Paulo Jorge de Melo
convidado ou
Cristóvão
equivalente
Ricardo da Palma
Assistente ou
António
equivalente

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

40

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

15

Ficha
submetida

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

ARTES

55

Ficha
submetida

Doutor

SOCIOLOGIA

30

Ficha
submetida

Mestre

ARTES

58

Ficha
submetida

Mestre

EDUCAÇÃO SOCIAL

25

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Título de
especialista
ARTES
(DL 206/2009)

Maria Raquel de Almeida Professor Adjunto
Godinho Correia
ou equivalente

Mestre

Rosanna Maria Barros
Sá

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

ESTUDOS PORTUGUESES RAMO DE FORMAÇÃO
EDUCACIONAL

50

Ficha
submetida

Licenciado

SOCIOLOGIA

20

Ficha
submetida

ARTES

57

Ficha
submetida

ARTES

100

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Doutor

CIÊNCIAS DO DESPORTO

100

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

Ciências da Educação

42.5

Ficha
submetida

Licenciado

Ciências da Educação

40

Ficha
submetida

Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Rosana Corga
Assistente ou
Fernandes Durão
equivalente
Rute Cristina Correia da Professor Adjunto
Rocha Monteiro
ou equivalente
Assistente
Sandra Isabel dos Santos
convidado ou
da Costa e Espada
equivalente
Assistente
Susana das Dores
convidado ou
Sanches Mourão
equivalente
Assistente
Sandra Fernandes dos
convidado ou
Santos
equivalente
Assistente
Sara Naves Nunes de
convidado ou
Assunção Sousa
equivalente
Teresa Cristina Moura
Professor Adjunto
Vitorino
ou equivalente
Vanda Isabel Tavares
Professor Adjunto
Correia
ou equivalente
Professor
Vítor Manuel ReiaCoordenador ou
Baptista
equivalente
Assistente
Nuno Miguel Messias
convidado ou
Patrício da Silva
equivalente
Assistente
Joana Isabel Bandeira
convidado ou
Palminha
equivalente

CTC da
Licenciado Instituição
proponente
CTC da
Licenciado Instituição
proponente

Ficha
submetida
Ficha
submetida

4987.5

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10 2015/16 *

12
0

12
0

27
1

27
1
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Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs **
Doutores especialistas / Specialist PhDs **
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) **
Com título de especialista / With title of specialist **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

0
0
45

1
1
13

0
0
45

1
1
13

0
0
0
0
9

2
1
4
2
10

0
0
0
0
3.55

0.45
0.1
2.02
0.9
3.405

12
0
0
0
54
66

29
2
5
3
23
62

12
0
0
0
48.55
60.55

27.45
1.1
3.02
1.9
16.405
49.875

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
42
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
11
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
84.7
22.2

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A ESEC conta com catorze não-docentes, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Três técnicos superiores: uma responsável pelo apoio ao Conselho Técnico-científico e aos cursos de 2.º ciclo,
incluindo a formação especializada; uma responsável pelo apoio ao Conselho Pedagógico e pelos cursos de 1.º ciclo,
incluindo as tarefas de realização de horários e calendarização de exames e uma técnica superior dá apoio aos
laboratórios de ciências e de desporto e aos professores coordenadores da mobilidade (incoming and outgoing). Duas
coordenadoras técnicas, uma responsável pela área financeira e patrimonial e outra pela área administrativa. Quatro
assistentes técnicos, dois nos serviços administrativos, outro nos serviços audiovisuais, o restante de apoio aos
laboratórios de ciências e de desporto. Cinco assistentes operacionais, dois de apoio à receção (serviço diurno e
noturno), dois de apoio administrativo e um de apoio aos serviços audiovisuais.
D6.1. Non academic staff:
The school has 14 non-teaching staff, with an employment contract fixed for an indefinite period. One senior official is
responsible for the secretarial support provided to the scientific and technical council and to master’s degrees.
Another senior official is responsible for the secretarial support provided to the pedagogical council and the BA
degrees, plus the management of timetables and examination schedules. Another senior official provides support to
the laboratories and sports science, as well as to the mobility programmes. One technical coordinator is responsible
for the financial office and another one is in charge of the administrative service. There are 4 technical assistants, 2
allocated to the administrative service, another one to the audiovisual section, and one to the science and sport
laboratories. There are 5 operational assistants, 2 in the reception desk, 2 allocated to administrative services, and one
working in the audiovisual support services.
D6.2. Qualificação:
A ESEC conta com catorze não-docentes: três técnicos superiores, dois com licenciatura e um com mestrado; duas
coordenadoras técnicas, uma com 12.º ano e outra com 9.º ano; quatro assistentes técnicos, três com o 12.º ano e um
com o 9.º ano; cinco assistentes operacionais, um com 12.º ano, dois com o 9.º ano e dois com o 4.º ano.
D6.2. Qualification:
The school has fourteen non-teaching staff members. Two senior officials hold a bachelor’s degree and one holds a
master's degree. One technical coordinator holds a secondary school leaving certificate and another one holds a basic
school-leaving certificate. Three technical assistants hold a secondary school leaving certificate and one holds a basic
school-leaving certificate; one operational assistant holds a secondary school leaving certificate, two hold a basic
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school-leaving certificate and two hold a primary school leaving certificate.

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

4.7
8.2
0.6
23.3
3

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

Não se aplica/Not applicable

0

Não se aplica/Not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Recursos Humanos, Secretaria e Atendimento ao Público
Secretariado dos órgãos (Direção; Conselho Técnico-científico; Conselho Pedagógico)
Financeiro e Patrimonial
Sistemas de Informação e Comunicação (Audiovisuais)
Laboratório de Ciências e Desporto
Gestão Académica
Mobilidade
Alumni e Saídas Profissionais
Comunicação e Divulgação
(9 Items)

6
3
1
2
2
2
1
1
1
19

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Escola Superior De Gestão, Hotelaria E Turismo (Faro)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º,
nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
A ESGHT procura ter uma oferta formativa adequada à sua missão enquanto instituição de natureza politécnica.
A ESGHT ministra cursos de licenciatura, TeSP, Mestrados e cursos breves.
Os cursos de licenciatura em Gestão, podem ser considerados de banda larga, com enfase na parte
financeira/contabilidade (os estágios longos são reconhecidos pela Ordem dos Contabilistas Certificados); estas
licenciaturas também funcionam em regime noturno, o que tem contribuído para a formação/requalificação de ativos
que já se encontram no mercado de trabalho.
Os cursos de Turismo e Gestão Hoteleira estão particularmente adequados à especialização económica do Algarve
nestes setores. O curso de Gestão Hoteleira implementou a parte prática desde há dois anos, fazendo a formação base
nas instalações da Universidade, sendo depois validada em contexto de trabalho em hotéis da região.
A Licenciatura em Marketing vem suprir uma lacuna existente na região e no país, relacionada com a deficiente
capacidade de imagem e comunicação das empresas, que depois se reflete no valor dos produtos e por consequência,
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numa menor produtividade face aos congéneres europeus.
Os cursos de mestrados em Turismo e Direção e Gestão Hoteleira são o complemento de especialização das
licenciaturas; todavia a maioria dos estudantes são profissionais ou outros licenciados, que procuram uma graduação
superior/melhoria das competências.
O mestrado em Fiscalidade é particularmente procurado por profissionais liberais, com enfase do setor da
contabilidade; possibilita ainda as UC necessárias para que os estudantes que fazem a licenciatura em Gestão,
possam ser Técnicos Oficiais de Contas. O mestrado em Gestão de Recursos Humanos (que conta com a colaboração
da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais), permite a qualificação numa área em que muitas empresas e
instituições são carenciadas. A escola participa ainda no mestrado em Gestão e Administração Escolar. Porém, o
mesmo está essencialmente na esfera de coordenação da ESEC.
Os TeSP procuram dar seguimento à formação técnico profissional ministrada na região. Registamos cursos em
Contabilidade, com formação inicial para o desempenho técnico nesta área; Gestão e Animação Turística forma
técnicos numa área carenciada pelas unidades hoteleiras; Secretariado Executivo forma técnicos qualificados na área
da assessoria empresarial qualificada, que tão necessária é num tecido de PME; Sistemas e Tecnologias de
Informação forma técnicos numa área crescentemente carente e fundamental. Em síntese, os nossos TeSP são uma
oportunidade de qualificação para aqueles que seguiram a via do ensino profissional, fornecendo-lhes competências
para que possam melhorar a inserção no mercado de trabalho e contribuindo para a formação de técnicos
intermédios.
Acresce que todos os cursos (licenciaturas, TeSP e também como opção nos mestrados) incluem na sua estrutura
curricular o estágio em empresa ou instituição, como elemento de contacto com o mundo do trabalho. A ESGHT
incentiva ainda os estudantes a realizarem estágios extracurriculares no final do 1º ou 2º ano das licenciaturas no
sentido de irem construindo o seu currículo, com experiências práticas. Em 2015-16 a ESGHT registou 230 estágios
curriculares e 48 extracurriculares.
Nos cursos breves registamos a formação na área das línguas (com predomínio para a vertente aplicada) e
transferência de conhecimento através de cursos como a formação sobre o Sistema de normalização contabilística
para a administração pública ou em Contabilidade Pública.
Em síntese, os cursos da ESGHT estão adaptados às necessidades da região, à sua missão enquanto escola
politécnica e registam uma procura condizente.
Note-se ainda que a ESGHT tem por tradição encerrar os cursos que não apresentam procura que os mantenha viáveis
financeiramente.
C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, no. 5, and
article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
ESGHT seeks to have a training offer appropriate to its mission as a polytechnic institution.
ESGHT teaches undergraduate courses, TeSP (Advanced level Professional Course), Masters and short courses.
The undergraduate degree in Management can be considered broadband, with emphasis on finances / accounting (the
long internships are recognized by the Association of Chartered Certified Accountants). This degree can also be taken
at night, contributed to the training / requalification of assets already in the labor market.
The undergraduate degrees in Tourism and in Management are particularly suited to the economic specialization of the
Algarve in these sectors. The Hotel Management course has implemented the practical part for two years, doing the
basic training in the University's facilities, and later validated in the context of work in hotels in the region.
The undergraduate degree in Marketing is filling a gap in the region and in the country, related to the poor image and
communication capacity of the companies, which is then reflected in the value of products and, consequently, lower
productivity compared to European counterparts.
The courses of masters in Tourism and in Hotel Management are the complement of specialization of the degrees.
However most of the students are professionals or other graduates, who are looking for a higher degree / improvement
of skills.
The master's degree in Taxation is particularly sought after by professionals in the field of accounting. It also allows
the necessary curricular units so that the students who take the degree in Management can be Certified Accounting
Technicians. The master in Human Resource Management (which relies on the collaboration of the Faculty of Human
and Social Sciences), allows qualification in an area in which many companies and institutions are lacking. The school
also participates in the masters in Management and School Administration. However, this master is essentially
coordinated by the School of Education and Communication.
The Advanced level Professional Courses (TeSP) seek to follow up the professional technical training given in the
region. We have a course in Accounting, with initial training for technical performance in this area; a course in Tourism
Animation Management that supplies technicians to work in an area where hotels do not have many trained
professionals; a course in Executive Secretariat that forms qualified technicians in the area of qualified business
advisory, which is so necessary in a context of small and medium-sized enterprises; a course in Systems and
Information Technology, an increasing and fundamental area. In short, our TeSP are a qualification opportunity for
those who have followed the vocational education path, providing them with skills to improve their insertion in the job
market and contributing to the training of intermediate technicians.
In addition, all courses (undergraduate degrees, TeSP, master’s degrees) include in their curricular structure an
internship in company or institution, as an element of contact with the world of work. ESGHT also encourages students
to pursue extracurricular placements at the end of their first or second year of the undergraduate degrees in order to
build their curriculum with hands-on experience. In 2015-16, ESGHT registered 230 curricular and 48 extracurricular
placements.
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

56/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

In the short courses, we registered the training in the area of languages (with predominance for the applied field) and
transfer of knowledge through courses such as training on the System of accounting standardization for public
administration or Public Accounting.
In summary, ESGHT courses are adapted to the needs of the region, to its mission as a polytechnic school and register
a suitable search.
It should also be noted that ESGHT has always closed the courses that do not have a demand and therefore are not
financially viable.
C3. Estudantes:
Licenciaturas: Das oito licenciaturas que compunham a oferta da ESGHT em 2015/16, cinco apresentam uma relação
“total colocados/Vagas” superior a 130%; outras duas 127% e 118%. Apenas a licenciatura de Gestão/Portimão/regime
noturno apresenta uma colocação divergente com 60% de colocados.
Se atendermos aos colocados através do CNA, quatro cursos têm desde logo mais de 100% de colocados, dois estão
acima de 92% e outros dois ficaram por 63 e 20% de colocados – os cursos de Gestão em regime noturno (Faro e
Portimão).
Os estudantes provenientes dos TeSP (CET neste caso) foram de 35, tendo todos os cursos recebido alunos deste
contingente; os provenientes do exame dos Maiores de 23 anos foram 34, sendo particularmente relevantes os
inscritos no curso de Gestão noturno/Faro (13) e Gestão noturno/Portimão (6).
Em síntese, nos cursos da ESGHT os alunos colocados ao abrigo de todos os contingentes superam as vagas
inicialmente disponibilizadas via Concurso Nacional de Acesso. Exceção para o curso de Gestão/Portimão/Noturno
que apresenta dificuldades de recrutamento (no presente ano de 2016/17, foi decidido abrir o curso de Economia de
preparação para o exame dos candidatos M23, no sentido de minorar o problema); também a abertura do TeSP em
Contabilidade do Polo de Portimão a partir do próximo ano letivo pode vir a contribuir para aumentar o contingente de
estudantes para este curso.
No global, o histórico da ESGHT em termos de recrutamento de alunos vem conhecendo um aumento nos últimos três
anos: 2014/15 (340); 2015/16 (376); 2016/17 (398).
Os mestrados da ESGHT têm uma boa aceitação no mercado (têm uma propina de 2.000€ no 1ºano e de 1000€ no
2ºano). Assim, nos últimos quatro anos letivos tiveram a seguinte evolução no número de inscritos no 1.º ano: Gestão
de Recursos Humanos: (40; 28; 29; 35); Direção e Gestão Hoteleira: (33; 29; 34; 29); Fiscalidade: (35; 24; 25; 28);
Turismo: (21 – começou a funcionar este ano letivo). No total registamos os seguintes valores anuais de inscritos no
1.º ano: 108; 71; 88; 108. A média de alunos matriculados por curso é elevada, com 27 estudantes no ano de 2016/17.
TeSP: primeiro na modalidade de CET e depois sob a forma de TeSP (a partir de 2015/16, os cursos oferecidos pela
ESGHT têm verificado uma boa procura, sendo que a passagem para TeSP permitiu ultrapassar a barreira dos 100
alunos. Em 2017/18, com a entrada em funcionamento do 2º ano do curso de Secretariado Executivo e a abertura do
curso de Contabilidade em Portimão, deverá verificar-se um acréscimo entre 40 e 50 estudantes matriculados. No
global, entre 2015/16 e 2016/17, apresentamos a seguinte evolução em termos do número de matriculados: 48; 106.
Em síntese, a ESGHT tem uma boa procura, não apresenta problemas de recrutamento, exceto na licenciatura de
Gestão/Portimão/noturno que merece a nossa atenção, no sentido de minorarmos o problema.
C3. Students:
Degrees: Out of the eight degrees that made up ESGHT’s offer in 2015/16, five have a ratio of "total positions /
vacancies" above 130%; Another two 127% and 118%. Only the degree in Management / Portimão / night regime
presents a divergent placement with 60% of positions.
If we look at those placed through the National Access to Higher Education (CAN), four courses already have more
than 100% of positions filled, two are above 92% and another two are 63% and 20% - the undergraduates degrees in
Management, night regime in Faro and in Portimão.
The students from TeSP were 35, with all courses having received students from this contingent; Those students that
took the examinations for mature students (over 23 years) were 34, being particularly relevant those enrolled in the
course of Management (night / Faro) (13) and Management (night / Portimão) (6).
In summary, in the ESGHT courses, students placed under all contingents surpassed the vacancies initially made
available through the National Access to Higher Education. Exception to the undergraduate degree in Management
(night / Portimão) that presents difficulties of recruitment (in the present year of 2016/17, it was decided to open a short
course in Economics as preparation for the examination of the mature candidates (over 23 years of age), in order to
alleviate the problem); Also the opening of the TeSP in Accounting, in Portimão, in 2017/2018 may contribute to
increase the contingent of students for Management.
Overall, the history of ESGHT in terms of student recruitment has seen an increase in the last three years: 2014/15
(340); 2015/16 (376); 2016/17 (398).
ESGHT’s masters have a good acceptance in the market (they have a tuition of € 2,000 in the first year and € 1000 in the
second year). Thus, in the last four years they have the following progression: Human Resources Management: (40; 28;
29; 35); Hotel Management: (33; 29; 34; 29); Taxation: (35; 24; 25; 28); Tourism: (21 - started this school year). In total
we have the following values: 108; 71; 88; 108. The average number of students enrolled per course is high, with 27
students averaging 2016/17.
TeSP: first in the form of CET (Technical Specialized Courses) and from 2015/2016 in the form of TeSP (Advanced level
Professional Course), the courses offered by ESGHT have had a good demand, and the passage to TeSP allowed to
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surpass the barrier of 100 students. In 2017/18, with functioning of the 2nd year of the Executive Secretariat TeSP and
the opening of the Accounting TeSP in Portimão, there should be an increase between 40 and 50 students enrolled.
Overall, between 2015/16 and 2016/17, we present the following evolution in terms of the number of students enrolled:
48; 106
In summary, the ESGHT is in good demand and does not present recruitment problems, except in the Management
(Portimão / night) course that deserves our attention, in order to reduce the problem.
C4. Diplomados:
A escola apresenta um ritmo de diplomados que se pode considerar constante. Em Faro (entre 2013/14 e 2015/16) a
evolução foi a seguinte: 113; 124; 126. O decréscimo pode estar relacionado com o impacto que teve no recrutamento
e abandono a crise de 2011-12, com o Algarve a registar então um desemprego de cerca de 20%, o mais elevado do
país. O problema está ultrapassado, pois a região regista no presente um crescimento superior à média nacional e um
desemprego inferior.Em Portimão podemos ajustar a mesma análise; porém, também tem influência o decréscimo de
recrutamento na licenciatura de Gestão/Portimão/noturno (entre 2013/14 e 2015/16 a evolução foi a seguinte: 80; 87;
62)
Note-se que a ESGHT descontinuou os mestrados de Marketing Turístico e de Turismo e Culturas Urbanas por falta de
procura, procurando criar outras ofertas que se revelassem apelativas, o que foi conseguido. Também descontinuou
as licenciaturas em Informação Animação Turística e Assessoria de Administração pelo mesmo motivo, tendo a
formação na área tido continuação através da oferta do TeSP em Gestão de Animação Turística e Secretariado
Executivo, com sucesso.
Os cursos da ESGHT também apresentam uma boa adequação dos formados ao mercado de trabalho. Conforme
dados da DGEES relativa às licenciaturas, a ESGHT apresenta uma taxa média de 5,9% em Faro e 2,7% em Portimão. A
ESGHT realiza com regularidade o cálculo apresentado por área de formação homologa a nível nacional, usando os
referidos dados (rácio diplomados entre 2011-15 inscritos no IEFP, pelos diplomados nos mesmos anos), pelo que tem
conhecimento que os seus cursos se integram em lugares cimeiros da empregabilidade a nível nacional.
C4. Graduates:
The school has a rhythm of graduates that can be considered constant. In Faro (between 2013/14 and 2015/16 the
evolution was as follows: 113; 124; 126. The decrease may be related to the impact it had on the recruitment and
abandonment of the 2011-12 crisis, with the Algarve now registering unemployment of around 20%, the highest in the
country. The problem is far outweighed by the fact that the region is experiencing higher growth than the national
average and lower unemployment. In Portimão we can adjust the same analysis; However, the decrease in recruitment
in the Management ( Portimão / night) degree (between 2013/14 and 2015/16, the evolution was as follows: 80; 87; 62). It
should be noted that ESGHT discontinued the masters of Tourism Marketing and Tourism and Urban Cultures for lack
of demand, seeking to create other appealing offers, which was successfully achieved. It also discontinued the
degrees in Tourist Information and in Secretarial Studies for the same reason, and the training in the area was
continued through the offer of the TeSP in Tourism Animation Management and Executive Secretariat, with success.
ESGHT courses graduates also have a good acceptance from the job market. According to data from the national
General Office of Higher Education (Direção Geral do Ensino Superior) for undergraduate degrees, ESGHT has an
average rate of 5.9% in Faro and 2.7% in Portimão. ESGHT regularly carries out the calculation presented by the
homologous training areas at the national level, using these data (graduated ratio between 2011-15 enrolled in the
Institute of Employment and Professional Training (IEFP), by the graduates in the same years). Therefore, it is known
that ESGHT courses occupy a higher position as far as employment is concerned, at national level.
C5. Corpo docente:
A ESGHT tem 109 docentes dos quais 52 são doutorados; 7 possuem o grau de especialistas em provas públicas; 13
são professores adjuntos convidados; 31 são assistentes convidados e 6 têm provas públicas de avaliação da
competência pedagógica e técnico-científica.
No global, a ESGHT apresenta 63 docentes que podemos considerar como tendo perfil de “académicos” (em
dedicação exclusiva e 46 são profissionais com atividade no exterior, vindo à escola emprestar a sua experiência em
contexto real. Logo, a escola combina estas duas valências no corpo docente, de que resulta um ensino pautado pelo
contexto académico e profissional, com uma vertente prática elevada, o que constitui uma mais valia competitiva em
termos da qualidade da formação ministrada.
O corpo docente é adequado às exigências da formação ministrada como constatou a A3ES quando da avaliação dos
cursos. Desde então, a qualificação tem vindo a consolidar-se, com mais doutorados e especialistas. Para apoio à
análise e tendo por base a organização da CNAEF, podemos avançar com os seguintes elementos de enquadramento
(não exaustivo): 22 docentes classificados em Gestão e Administração (345); 17 docentes em Ciências Empresariais
(349); 12 docentes em Turismo e Lazer (812); 13 docentes em Línguas (222 e 223); 10 docentes em Psicologia,
Sociologia e Humanidades (311; 312 e 229); 7 docentes em Economia (314); 5 docentes em Marketing e Publicidade
(342); 5 docentes em Matemática e Estatística (461 e 462); 6 docentes em Hotelaria e Restauração (811); 5 docentes em
Direito (380); 1 docente em Engenharia e Técnicas afins (529).
Uma nota para o facto de não existir no país formação ao nível do doutoramento em Gestão Hoteleira. O problema é
colmatado com o recrutamento de especialistas ou com doutorados em Turismo. Todavia limita a produção científica
na área.
A limitação que pode ser assinalada ao nível do corpo docente, é a não abertura de concursos para progressão na
carreira. A ESGHT tem atualmente 8 professores coordenadores e 51 professores adjuntos. Ora, de acordo com um
estudo da reitoria (31-12-2016), a escola teria direito a 3 professores coordenadores principais (não existe nenhum) e a
mais 8 professores coordenadores. Esta situação é penalizadora para o corpo docente que se vê privado de
recompensa para os seus esforços em termos de progressão na carreira.
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C5. Teaching staff:
ESGHT has 109 faculty members, of which 52 have PhDs; 7 have the rank of specialists (after taking a public
examination); 13 are invited assistant professors; 31 are invited assistants and 6 have proved evidence of pedagogical
and technical-scientific competence (after public examination).
Overall, ESGHT presents 63 teachers who can be considered as having "academic" profiles (in exclusive dedication
and 46 are professionals working outside the university that teach their experience in a real context). Thus, the school
combines the two, resulting in a teaching based on the academic and professional context, with a high practical
dimension, constituting a competitive advantage in terms of the quality of the training provided.
The faculty is adequate to the requirements of the training given as the A3ES found when evaluating the courses.
Since then, the qualification has been consolidated, with more doctorates and specialists. In order to support the
analysis, we can offer the following elements (non-exhaustive): 22 teachers classified in the area of Management and
Administration (code 345, in the National Classification of Education and Training Areas - CNAEF); 17 teachers in
Business Sciences (code 349 CNAEF); 12 teachers in Tourism and Leisure (code 812 CNAEF); 13 teachers in
languages (codes 222 and 223 CNAEF); 10 teachers in Psychology, Sociology and Humanities (codes 311, 312 and 229
CNAEF); 7 teachers in Economics (code 314 CNAEF); 5 professors in Marketing and Advertising (code 342 CNAEF); 5
teachers in Mathematics and Statistics (codes 461 and 462 CNAEF); 6 teachers in Hospitality and Catering (code 811
CNAEF); 5 teachers in Law (code 380 CNAEF); 1 teacher in Engineering and related Techniques (code 529 CNAEF).
A note to the fact that there is no doctoral training in Hotel Management in Portugal. The problem is minimized with the
recruitment of specialists or doctorates in Tourism. However, this limits the scientific production in the area.
The limitation that can be pointed out at the faculty level is the fact that there is no opportunity for career progression.
Currently, ESGHT has 8 coordinating teachers and 51 adjunct teachers. According to a study made by the Rectory
(12/31/2016), ESGHT should have 3 main coordinating teachers (there are none) and another 8 coordinating teachers.
This situation is penalizing for faculty who find themselves deprived of being rewarded for their career advancement
efforts.

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
A Escola exerce a sua atividade em edifício próprio em Faro no Campus da Penha e em Portimão no edifício cedido
pela Camara Municipal de Portimão. As instalações de Faro são adequadas, tem uma área de 2674,8 metros quadrados
distribuídos por:
1 anfiteatro, 18 salas de aula sendo 4 de informática, 1 sala de atos, 1 sala de estudo (inclui a área de informática
disponibilizada aos estudantes) e quatro gabinetes para estudantes, 37 gabinetes de docentes, 1 bar (sob
administração dos Serviços Sociais), 1 arquivo, 1 arrecadação, 1 gabinete do Presidente do Conselho Pedagógico, 1
Economato, 1 gabinete dos Técnicos de Informática, 1 gabinete do Diretor, 1 gabinete do subdiretor, 1 gabinete do
Presidente do Conselho Técnico - cientifico, 1 coordenadora de serviços, 1 gabinete de Estágios, Mestrados, CLIMT e
Cursos livres, 1 gabinete serviço de contabilidade, 1 gabinete de secretariado ao CTC e CP e recursos humanos, 1
secretariado de direção, 1 secretaria, 1 sala de servidores, 2 salas de reunião.
Em Portimão o edifício/campus foi adaptado, sendo a área é de 1250 metros quadrados, distribuídos por:
1 anfiteatro e gabinetes de apoio, 9 salas de aulas, sendo 3 de informática (inclui a disponibilizada aos estudantes), 9
gabinetes de docentes (incluindo o do coordenador do polo), 5 gabinetes dos serviços de apoio, 2 sala de reuniões, 1
bar, 1 biblioteca e 1 sala de apoio ao estudo.
O edifico de Faro carece de pintura, de arranjos em gabinetes e salas, de reparação de persianas e de parte das
caixilharias em alumínio. Tem no presente o ar condicionado do anfiteatro e sala de estudo dos estudantes avariado,
necessitando, tudo o indica de equipamentos novos.
O edifício de Portimão apresenta carências várias, de que são exemplo: as casas de banho necessitam de uma
intervenção profunda; há repasses de água da chuva na biblioteca e auditório, pelo que necessita de novas
impermeabilizações; um dos telhados necessita ser intervencionado; fachada e paredes laterais carecem de pintura,
etc. (levantamento efetuado recentemente pelos serviços Técnicos da UAlg, Diretor da ESGHT, Administrador da UAlg
e Serviços Técnicos da CM de Portimão). Sendo o edifício da Camara Municipal de Portimão, decorrem negociações
para que a autarquia possa participar nas obras necessárias. Recentemente a UAlg investiu no aumento da banda
larga, de 200 megas para 1 giga, no sentido de colocar as comunicações com os servidores de Faro a correrem de
forma fluente; tem em curso um projeto que permitirá renovar com 50 PC novos o parque de computadores do polo.
Em síntese, as instalações são adequadas mas carecem de obras de manutenção.
C6. Facilities:
ESGHT carries out its activity in its own building in Faro (in the Penha Campus) and in Portimão in a building provided
by the City Hall of Portimão. The facilities in Faro are adequate, having an area of 2674.8 square meters distributed as
follows:
1 amphitheater, 18 classrooms, of which 4 are computer rooms, 1 function room, 1 study room (including the computer
area available to students) and four student offices, 37 teacher offices, 1 bar (managed by the Social Services), 1
storage room, 1 file room, 1 Director’s office, 1 Deputy Director’s cabinet, 1 President of the Technical-Scientific
Council’s (CTC) office, 1 Coordinator of Services’ office, 1 Office of Internships, Masters, Language Centre and Free
Courses, 1 accounting office, 1 secretariat for CTC and Pedagogical Council, and for human resources services, 1
executive secretariat, 1 secretariat, 1 server’s room, and 2 meeting rooms.
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In Portimão, the building/campus was adapted, and there is 1250 square meter area distributed as follows:
1 amphitheater and support offices, 9 classrooms, including 3 computer rooms (including one available to students), 9
faculty offices (including the polo coordinator’s), 5 support services offices, 2 meeting rooms, 1 Bar, 1 library and 1
study room.
The building of Faro lacks painting, arrangements in cabinets and classrooms, repair of blinds and part of the
aluminum window frames. Presently, the air conditioners of the amphitheater and the students’ study room are broken,
needing new equipment.
The building of Portimão presents several deficiencies, of which the following are examples: bathrooms need a deep
intervention; there are water passages from the rain in the library and auditorium, needing new waterproofing
solutions; one of the roofs needs to be fixed; façade and sidewalls lack painting, etc. (survey carried out recently by
the Technical Services of UAlg, Director of ESGHT, Administrator of UAlg and Technical Services of Municipality of
Portimão). As the building belongs to the City Hall of Portimão, negotiations are taking place so that the autarchy can
participate in the necessary repairments. Recently, UAlg invested in the increase of the internet broadband, from 200
megas to 1 giga, in order to put the communications with the Faro’s servers running fluently; it also has a project
under way that will allow the renewal of 50 new PCs to the polo’s computer department.
In summary, the facilities are adequate but lack maintenance.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A ESGHT tem uma significativa atividade de investigação orientada, materializada em centenas de publicações
(artigos, livros e capítulos de livros) e em dezenas de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT)
baseados na prática. A lista completa de publicações ocorridas desde 2009 podem ser consultadas no portal da
ESGHT (http://esght.ualg.pt/pt/content/artigos-em-revistas-indexadas ). Nos últimos 5 anos civis (2012 a 2016) os
professores da ESGHT têm mais de 260 publicações, com a seguinte distribuição:
- 102 artigos em revistas indexadas (55 indexados no Scopus / ISI WoS; 47 com outras indexações, como o Scielo ou o
Latindex);
- 42 livros;
- 52 artigos em atas de conferências;
- 56 capítulos de livros;
- 14 artigos em revistas técnicas e especializadas.
Grande parte destas publicações resultam de trabalhos de investigação aplicada realizada para resolver problemas
práticos de organizações regionais, mas uma boa parte é também o resultado dos projetos de investigação, ganhos
em concursos competitivos, em que um grande número de professores tem estado a trabalhar nos últimos anos. Estas
publicações distribuem-se por todas as áreas científicas da ESGHT.
Os trabalhos de investigação dos professores da ESGHT permitiram apetrechar o corpo docente com conhecimentos
técnicos e científicos para a sua vertente de ensino, mas também fortaleceram a sua capacidade de desenvolverem
candidaturas de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico para apresentação em concursos
competitivos. Como resultado, o corpo docente da ESGHT esteve envolvido em 17 projetos de I&DT aprovados nos
últimos 5 anos civis (2012 a 2016), sendo alguns em copromoção com empresas e outros em pareceria com outras
instituições de ensino superior europeias. Uma vez que a duração dos projetos é variável e pode ser longa, durante
este período os professores da ESGHT estiveram ainda a colaborar em mais 7 projetos de I&DT aprovados em anos
anteriores a 2012. Apesar da lista completa de projetos de I&DT realizados desde 2009 poder ser consultada no portal
da ESGHT (http://esght.ualg.pt/pt/content/realizados-0 ), apresenta-se aqui uma seleção de projetos que decorreram
nos últimos 5 anos e que, pela sua natureza, se consideram muito relevantes para os ciclos de estudos da ESGHT:
- Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums (M5SAR) – projeto financiado pelo Portugal 2020,
CRESC Algarve 2020 I&DT (nº 3322), em copromoção/parceria com SPIC - Sonha Pensa Imagina Comunica (janeiro
2016 - outubro 2018);
- Smart Revenue Management (SRM) - projeto da tipologia “I&DT Empresas” na modalidade de “Projetos em
Copromoção”, em parceria entre a empresa Visualforma, SA e a Universidade do Algarve (n.º 38962 financiado pelo
Programa Estratégico +E+I do Programa Operacional Factores de Competitividade – QREN) (dezembro 2013 – junho
2015);
- FootData: Integrated information System for football – projeto financiado pelo QREN I&DT, n.º 23119, em copromoção
entre a INESTING – Marketing Tecnológico, SA e a Universidade do Algarve (janeiro 2012 – dezembro 2014);
- New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability
(ShapeTourism) – projeto financiado pelo FEDER através do Programa Interreg MED 2014-2020 (Ref: 1365 |
1MED15_3.1_M1_353), em parceria com Ca' Foscari University of Venice, Italian Association of the Council of European
Municipalities and Regions, University of Split, Cyprus Center for European and International Affairs, Research Centre
of the Slovenian Academy of Sciences and Arts e University of Malaga (novembro 2016 – abril 2018);
- Enhancing the growth potential of coastal tourism concentration through an innovative, green and inclusive
mobilisation of Med area local assets (TOURMEDASSETS) – projeto financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional através do Programa MED (MED NUMBER Ref: 6622 | 1M-MED14-14), em parceria com Ca'
Foscari University of Venice, University of Malaga e University of Split (junho 2014 – maio 2015);
- Estimation of the EQ-5D-5L value set for Portugal (EQ-5D-5L-Pt) - projeto financiado pelo EuroQol Group (julho 2015 –
setembro 2016);
- European Cooperation for Statistics of Network Data Science (CA15109) - projeto financiado pela European
Cooperation in Science and Technology (março 2016 – março 2020);
- Social networks and travel behavior (TU1305) – projeto financiado pela European Cooperation in Science and
Technology (março 2014 – março 2018);
- Modularising Multilingual and Multicultural Academic Communication Competence for BA and MA Level (MAGICC)
(Project Number N° 517575-LLP-1-2011-1-CH-ERASMUS-EMCR) – projeto financiado pelo Lifelong Learning Programme
(outubro 2011 – setembro 2014);
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- Conceção e operacionalização de um dispositivo de monitorização da trajetória académica e de inserção dos
diplomados da Universidade do Algarve – projeto financiado pelo Programa Operacional de Assistência Técnica do
Fundo Social Europeu (março 2011 – dezembro 2013).
Apesar da mensuração da valorização económica dos resultados dos projetos de I&DT não ser um exercício fácil de
fazer e que produz um resultado preciso, existe a perceção que existe uma valorização dos resultados obtidos a nível
científico, social e económico.
O valor desses resultados a nível científico é visível através do fortalecimento de redes de investigação com outras
instituições nacionais e estrangeiras, do aumento da procura por professores da ESGHT para integrarem equipas de
investigação de outras instituições, e do aumento do número de candidaturas de projetos de I&DT em concursos
competitivos (foram apresentadas mais de 20 candidaturas nos últimos dois anos, tendo em vista a captação de
recursos para o financiamento de atividades de investigação, em vários programas, como por exemplo o Programa de
Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, o Programa Interreg Med, o Programa Interreg V Espanha-Portugal
– POCTEP, e outros do Portugal 2020).
Os resultados dos projetos têm valor social porque produziram informação divulgada em formato diverso e em
diferentes locais, a qual permite tornar a sociedade mais informada e, em particular, os diversos stakeholders das
áreas principais em que os projetos foram desenvolvidos.
Por último, embora não menos importante, os resultados dos desenvolvimentos tecnológicos dos projetos de I&DT
realizados em copromoção (SRM, FootData e M5SAR) estão integrados nas soluções tecnológicas comercializadas
pelas respetivas empresas. Por exemplo, no projeto Smart Revenue Management (SRM) foi investigada e desenvolvida
uma ferramenta tecnológica, a qual foi integrada no Omnibees, que permite ao gestor hoteleiro o acompanhamento
das dinâmicas e tendências da oferta e da procura do mercado através de uma análise multidimensional, tendo como
objetivo a fixação de preços ajustada a estas dinâmicas e a previsão da ocupação para o hotel com vista à
maximização da receita do hotel (yield management). Portanto, o output do projeto contribuiu para um upgrade do
Omnibees (http://omnibees.com/ ), o qual é uma central de reservas do hotel (CRS) mas simultaneamente um Gestor
de Canais e Distribuição, um Motor de Reservas para o Website do Hotel, um CRM para envio de campanhas,
inquéritos e newsletters aos hóspedes e ainda inclui ferramentas de gestão de informação nas redes sociais. O
Omnibees é comercializado em Portugal, bem como em países da América Latina.
Todas estas atividades de investigação orientada e de desenvolvimento tecnológico permitiram alavancar não só a
inovação em algumas unidades curriculares, mas também a implementação de novas metodologias vivenciais de
ensino e baseadas em projetos práticos. Para além disso, também fortaleceram os curricula vitae dos professores
proporcionando-lhes o seu desenvolvimento de natureza profissional de alto nível. Sem se pretender ser exaustivo,
apresenta-se aqui uma lista de casos em que a experiência acumulada de investigação de professores, concretizada
numa produção científica e académica relevantes numa dada especialidade, conduziram a esse tipo de
desenvolvimento profissional:
- Nomeação para o Conselho Consultivo da Náutica de Recreio – órgão consultivo do Ministério do Mar;
- Nomeação para a Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde – órgão consultivo do INFARMED;
- Participação de professores em Comissões de Avaliação Externas da A3ES;
- Nomeação para o Grupo de Trabalho do Conselho Regional de Inovação do Algarve;
- Presidência de uma associação científica (Associação Portuguesa de Economia da Saúde);
- Lecionação de um curso breve sobre o tema “Non-sampling errors and non-response” ministrado no Statistics
Centre Abu Dhabi (outubro de 2015);
- Participação em atividades de revisão de artigos em jornais internacionais indexados e de reconhecido impacto (e.g.
Tourism Management; Journal of Applied Statistics, Current Issues in Tourism, International Journal of Contemporary
Hospitality Management).
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
ESGHT has a significant research-driven activity embodied in hundreds of publications (articles, books and book
chapters) and dozens of practice-based research and technological development (R & TD) projects. The complete list
of publications, since 2009, can be found on the ESGHT website (http://esght.ualg.pt/en/content/artigos-en-revistasindexadas). Over the last 5 years (2012 to 2016) ESGHT teachers have written more than 260 publications with the
following distribution:
- 102 papers in indexed journals (55 indexed in Scopus / ISI WoS; 47 with other indexes, such as Scielo or Latindex);
- 42 books;
- 52 articles in conference proceedings;
- 56 book chapters;
- 14 articles in technical and specialized journals.
Most of these publications are the result of applied research to solve practical problems of regional organizations, but
a good part is also the result of research projects, obtained in competitive competitions, where a large number of
teachers have been working in the last few years. These publications are distributed throughout the scientific areas of
ESGHT.
ESGHT teachers’ research work equips this teaching staff with technical and scientific knowledge that not only can be
applied to the teaching activity, but it also strengthens their ability to develop applications for research and
technological development projects in competitive bidding. As a result, ESGHT faculty has been involved in 17 R & TD
projects approved in the last 5 years (2012 to 2016), some in co-operation with companies and others in partnership
with other European higher education institutions. Since the duration of the projects is variable, during this period,
ESGHT teachers were still collaborating in 7 more R & D projects approved in years prior to 2012. Although the full list
of R & D projects carried out since 2009 can be accessed on the ESGHT portal
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(http://esght.ualg.pt/pt/content/realizados-0), what follows is a selection of projects that have taken place in the last 5
years and which, by their nature, are considered very relevant to the ESGHT study cycles:
- Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums (M5SAR) - project funded by Portugal 2020, CRESC
Algarve 2020 I & DT (nº 3322), in partnership with SPIC - Sonha Pensa Imagina Comunica (January 2016 - October
2018);
- Smart Revenue Management (SRM) - a project of the "R & D Companies" typology in the "Projects in Copromotion"
modality, in a partnership between the company Visualforma, SA and the University of Algarve (n.º 38962 financed by
the Strategic Program + E + I Of the Operational Program Competitiveness Factors - QREN) (December 2013 - June
2015);
- FootData: Integrated information System for football - project funded by QREN R & TD, no. 23119, in co-promotion
between INESTING - Marketing Tecnológico, SA and the University of Algarve (January 2012 - December 2014);
- New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability
(ShapeTourism) - project financed by the ERDF through the Interreg MED Program 2014-2020 (Ref: 1365 |
1MED15_3.1_M1_353), in partnership with Ca 'Foscari University of Venice, Italian Association of the Council of
European Municipalities and Regions, University of Split, Cyprus Center for European and International Affairs,
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and University of Malaga (November 2016 - April
2018);
- Enhancing the growth potential of coastal tourism through an innovative, green and inclusive mobilization of local
area assets (TOURMEDASSETS) ), project financed by the European Regional Development Fund through the MED
Program (MED NUMBER Ref: 6622 | 1M-MED14-14) in partnership with Ca 'Foscari University of Venice, University of
Malaga and University of Split (June 2014 - May 2015);
- Estimation of the EQ-5D-5L value set for Portugal (EQ-5D-5L-Pt) - project funded by EuroQol Group (July 2015 September 2016);
- European Cooperation for Statistics of Network Data Science (CA15109) - project funded by the European
Cooperation in Science and Technology (March 2016 - March 2020);
- Social networks and travel behavior (TU1305) - project funded by the European Cooperation in Science and
Technology (March 2014 - March 2018);
- Modularising Multilingual and Multicultural Academic Communication Competence for BA and MA Level (MAGICC)
(Project Number 517575-LLP-1-2011-1-CH-ERASMUS-EMCR) - project funded by Lifelong Learning Program (October
2011 - September 2014);
- Design and operation of a monitoring device for the academic trajectory and insertion of the graduates of the
University of Algarve - project financed by the Operational Program of Technical Assistance of the European Social
Fund (March 2011 - December 2013).
Although the measurement of the economic value of the results of the R & TD projects is not an easy exercise that
produces a precise result, there is a perception that there is an appreciation of the scientific, social and economic
results.
The value of these results at the scientific level is visible through the strengthening of research networks with other
national and foreign institutions, the increased demand for ESGHT teachers to integrate research teams from other
institutions, and the increase in the number of applications for research projects (more than 20 applications were
submitted in the last two years, with a view to raising funding for research activities, in several programs, such as the
Program for Modernization and Valorization of Polytechnic Education, the Program Interreg Med, the Interreg V SpainPortugal Program - POCTEP, and others from Portugal 2020).
The results of the projects have social value because they have produced information disseminated in different
formats and in different locations, which makes it possible to make society more informed and, in particular, the
various stakeholders in the main areas where the projects were developed.
Last but not least, the results of the technological developments of R & D projects carried out in co-promotion (SRM,
FootData and M5SAR) are integrated in the technological solutions marketed by the respective companies. For
example, a technology tool was investigated and developed in the Smart Revenue Management (SRM) project, which
was integrated into Omnibees, allowing hotel managers to monitor the dynamics and trends of market supply and
demand through multidimensional analysis, having the objective of fixing prices adjusted to these dynamics and the
forecast of occupancy for the hotel in order to maximize the revenue of the hotel (yield management). Therefore, the
project output contributed to an upgrade of Omnibees (http://omnibees.com/), which is a hotel reservation center (CRS)
but simultaneously a Channel and Distribution Manager, a Reservation Engine for the Website of the Hotel, a CRM for
sending campaigns, surveys and newsletters to the guests and also includes information management tools in social
networks. Omnibees is marketed in Portugal as well as in Latin American countries.
All these activities of oriented research and technological development allowed, not only innovation in some curricular
units, but also the implementation of new experiential teaching methodologies based on practical projects. In addition,
they have also strengthened teachers' curricula vitae by providing them with their high-level professional development.
Without being exhaustive, what follows is a list of cases in which the accumulated experience of teacher research,
materialized in a relevant scientific and academic production in a given specialty, led to this type of professional
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development:
- Appointment to the Advisory Board of Nautical Recreation - advisory body of the Ministry of the Sea;
- Appointment to the Commission for Health Technology Assessment - INFARMED advisory body;
- Participation of teachers in A3ES External Evaluation Committees;
- Appointment to the Working Group of the Algarve Regional Innovation Council;
- Presidency of a scientific association (Portuguese Association of Health Economics);
- Teaching of a short course on "Non-sampling errors and non-response" given at the Statistics Center Abu Dhabi
(October 2015);
- Participation in the revision of articles in indexed and renowned international journals (e.g. Tourism Management,
Journal of Applied Statistics, Current Issues in Tourism, International Journal of Contemporary Hospitality
Management).
C8. Produção artística:
Não se aplica à ESGHT.
C8. Artistic output:
not applicable
C9. Prestação de serviços à comunidade:
A ESGHT tem vindo a afirmar-se como uma entidade de referência na região do Algarve, bem como a nível nacional, ao
nível da prestação de serviços à comunidade. No conjunto de organizações para as quais a ESGHT desenvolveu
prestação de serviços encontram-se instituições públicas e privadas, com dimensão regional, nacional e internacional,
tais como a Região de Turismo do Algarve (RTA); o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), IP; o Turismo
de Portugal, IP; a ANA – Aeroportos de Portugal, SA; o Automóvel Club de Portugal (ACP); a Associação de Turismo
dos Açores; a Docapesca, Portos e Lotas SA; a Visualforma, SA; e vários municípios do Algarve (e.g. Lagoa, Loulé,
Aljezur); a Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP), EM; a COSEP, Lda (Angola), entre outras.
A ESGHT realizou mais de duas dezenas de projetos de prestação de serviços à comunidade desde 2012, os quais têm
capacitado as instituições com informação (e.g. a nível do Marketing, da Contabilidade, das Finanças, da Economia,
das Políticas Públicas) de suporte ao processo de tomada de decisão, mas também têm permitido introduzir inovações
na indústria da hotelaria e do turismo.
A ESGHT prestou os seguintes serviços à comunidade desde 2012:
- Avaliação do programa 365 Algarve - valorização artística e promoção do território (2016 - 2017): Região de Turismo
do Algarve;
- Perfil do turista que visita o Algarve (2016): Região de Turismo do Algarve;
- Plano de marketing Estratégico do Algarve (2014): Região de Turismo do Algarve;
- Estudos de suporte à estratégia do Turismo do Algarve (2013 - 2014): Região de Turismo do Algarve;
- Estudo de Impacto Económico e Turístico de Cenários de Desenvolvimento da Náutica de Recreio na Área de
Jurisdição da Docapesca (2015 - 2016): Docapesca, Portos e Lotas, SA;
- IMPACTUR – Indicadores de Monitorização e Previsão da Atividade Turística (2007-2015): Turismo de Portugal;
- Estudo do Impacto do Rally de Portugal na Economia do Turismo e Formação da Imagem dos Destinos (prestação de
serviços anual desde 2011): Automóvel Club de Portugal;
- Projeto Jovem Invest: Avaliação dos projetos de investimento (prestação de serviços anual desde 2015): IEFP;
- Turismo Sustentável e Responsabilidade Social no Zoomarine (2013-2014): Zoomarine;
- Estudo sobre a qualidade percebida dos serviços da Emarp (2017): EMARP;
- Estudo sobre a viabialidade económica e financeira e valor de mercado das actividades de exploração das redes de
abastecimento de àgua e saneamento em baixa e gestão de recolha dos resíduos sólidos e limpeza urbana e
diversasmodalidades (2012): EMARP;
- Profile Rate Optimizer: e-traveler profiling for dynamic pricing (2017): Visualforma, SA;
- Estudo sobre o potencial da atividade turística da Região dos Açores e do comportamento dos fluxos turísticos para
a mesma por impacto de um evento de grande dimensão (2015 - 2017): Associação de Turismo dos Açores;
- Impacto da Atividade da Equipa de Futebol Profissional do Santa Clara SAD na Economia do Turismo dos Açores Época Desportiva 2014/15: Associação de Turismo dos Açores;
- Estudo de Viabilidade Económica-financeira e Racionalidade para a Constituição de uma Empresa Intermunicipal
(2014): Municípios de Lagoa e de Portimão;
- Uma Auditoria às Demostrações Financeiras da Fatasul de 2010 a 2013 (2014): Município de Lagoa;
- Estudo sobre o Surf no município de Aljezur (2016): Município de Aljezur;
- Elaboração de um estudo caracterizador e abrangente da situação social do Concelho de Loulé e propostas de
medidas de justiça social para o concelho (2014 - 2015): Município de Loulé.
Para além das prestações de serviços listadas acima, muitas outras foram realizadas pela ESGHT em anos anteriores,
sendo que algumas delas decorreram ainda nos últimos 5 anos, entre as quais se destaca:
- COMPETITIVTUR - Estudo da Competitividade Turística Comparada da Região do Algarve na Bacia Mediterrânica de
Espanha: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve;
- Estudo sobre o Turismo Residencial no Algarve para 2010 (2010): ANA, Aeroportos de Portugal, SA;
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C9. Consultancy:
ESGHT has established itself as a reference entity in the Algarve region, as well as at a national level, in terms of
providing services to the community. In the group of organizations for which ESGHT has developed services, there are
public and private institutions with a regional, national and international dimension, such as the Algarve Tourism
Region (RTA); The Institute of Employment and Professional Training (IEFP), IP; Tourism of Portugal, IP; ANA Aeroportos de Portugal, SA; The Automobile Club of Portugal (ACP); The Azores Tourism Association; Docapesca,
Portos e Lotas SA; The Visualforma, SA; and several municipalities in the Algarve (eg Lagoa, Loulé, Aljezur); The
Municipal Water and Waste Company of Portimão (EMARP), MS; COSEP, Lda. (Angola), among others.
ESGHT has carried out more than two dozen projects to provide services to the community since 2012, which have
enabled institutions with information (e.g. Marketing, Accounting, Finance, Economics, Public Policy) to support the
process of decision-making, but they have also made it possible to introduce innovations in the hotel and tourism
industry.
ESGHT has provided the following services to the community since 2012:
- Evaluation of the 365 Algarve program - artistic valorization and promotion of the territory (2016 - 2017): Algarve
Tourism Region (RTA);
- Profile of the tourist who visits the Algarve (2016): RTA;
- Strategic marketing plan for the Algarve (2014): RTA;
- Studies supporting the Algarve Tourism Strategy (2013 - 2014): RTA;
- Study of the Economic and Tourist Impact of Development Scenarios for Recreational Boating in Docapesca
Jurisdiction Area (2015 - 2016): Docapesca, Portos e Lotas, SA;
- IMPACTUR - Indicators of Monitoring and Forecasting of Tourism Activity (2007-2015): Tourism of Portugal;
- Study of the Impact of the Rally of Portugal on the Tourism Economy and Image Formation of Destinations (annual
service provision since 2011): Auto Club of Portugal;
- Young Invest Project: Evaluation of investment projects (annual service provision since 2015): IEFP;
- Sustainable Tourism and Social Responsibility in Zoomarine (2013-2014): Zoomarine;
- Study on the perceived quality of Emarp's services (2017): EMARP;
- Study on the economic and financial viability and market value of the activities of exploration of low water supply and
sanitation networks and management of solid waste collection and urban cleaning and various models (2012): EMARP;
- Profile Rate Optimizer: e-traveler profiling for dynamic pricing (2017): Visualforma, SA;
- Study on the potential of the tourist activity of the Azores Region and the behavior of the tourist flows to the Azores
by impact of a large event (2015 - 2017): Azores Tourism Association;
- Impact of the Activity of the Professional Football Team of Santa Clara SAD in the Tourism Economy of the Azores Sports Season 2014/15: Association of Tourism of the Azores;
- Study of Economic and Financial Feasibility and Rationality for the Constitution of an Inter-municipal Company
(2014): Municipalities of Lagoa and Portimão;
- An Audit of Fatasul Financial Demonstrations from 2010 to 2013 (2014): Municipality of Lagoa;
- Surfing study in the municipality of Aljezur (2016): Municipality of Aljezur;
- Preparation of a comprehensive study of the social situation of the Municipality of Loulé and proposals for social
justice measures for the municipality (2014 - 2015): Municipality of Loulé.
In addition to the services listed above, many others have been carried out by ESGHT in previous years, some of which
have taken place in the last 5 years, among which:
- COMPETITIVTUR - Study of the Comparative Tourist Competitiveness of the Algarve Region in the Mediterranean
Basin of Spain: Commission for Coordination and Regional Development of the Algarve;
- Study of Residential Tourism in the Algarve for 2010 (2010): ANA, Aeroportos de Portugal, SA;
- Quality Survey of the 2011 Census (2010-2012): National Statistics Institute, in partnership with the Universidade Nova
de Lisboa;
- Identification of Business Areas of Market Research Applied to Tourism, its Planning and Supervision of its
Implementation (2011): COSEP-Consultoria, Lda (Angola);
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- Study of alternatives to exploitation of water and sewage networks (2010): Municipality of Lagos;
- Study of alternatives to exploitation of water and sewage networks (2010): Municipality of Monchique
The diversity and density of community service delivery illustrates the contribution that ESGHT has made to regional
and country development. The services provided to the municipalities of the Algarve have sought to find solutions to
the problems and challenges that municipalities have been facing in order to provide more and better services to the
community. But the contribution of ESGHT to the development of the region is not exhausted with the municipalities,
as it has been providing services to the Algarve Tourism Region, which has played an important role in strengthening
the attractiveness and competitiveness of tourism in the region, of which is a sector of economic activity that has had
a huge growth in recent years, being a very important engine for job creation and wealth in the region and in the
country. In addition, ESGHT also collaborates with Visualforma, SA, a multinational company headquartered in Faro,
and with office and business solutions for information technology and management in Brazil, Mexico, Colombia and
the United States of America. The provision of services to Docapesca also makes it possible to value the region's
resources in the service of tourism. With the extinction of the Port and Maritime Transport Institute, Docapesca has
since 2014 assumed the role of port authority in the infrastructures of recreational boating, with a particular focus on
Algarve.
Although the provision of services to institutions outside the region is not so high, ESGHT has been providing some
services to entities with a recognized contribution to the development of the country in its areas of activity, such as the
The Institute of Employment and Professional Training, Tourism of Portugal, Association of Tourism of the Azores and
Automobile Club of Portugal.
ESGHT has also provided services to the community through the Portuguese Language Examination, which has
already examined more than a 1,000 foreign resident candidates in the Algarve. These examinations contribute to the
integration of the foreign community in the region, through the possibility of acquiring Portuguese citizenship (in the
case of level A2) and have allowed physicians, musicians, teachers, nurses, etc. to develop their professional activity
in the region (in the case of advanced level exams).
C10. Colaboração nacional e internacional:
A ESGHT apresenta um número significativo de atividades de cooperação com outras instituições nacionais e
internacionais, sobretudo com instituições de ensino superior. A nível internacional a ESGHT tem vindo a cooperar
com outras instituições em projetos de I&DT, bem como em redes de produção de conhecimento e de promoção
científica.
A ESGHT faz parte da Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo (RIPTUR),
da qual fazem parte 16 instituições de ensino superior politécnico portuguesas. Esta rede pretende promover a
convergência dos propósitos académicos, científicos e culturais em comum, adequando os planos curriculares destas
instituições às diferentes necessidades do setor.
A ESGHT também faz também parte do Círculo Ibérico de Economia Empresarial (CIBECEM), da qual fazem parte 8
instituições de ensino superior da fronteira de Portugal com Espanha, designadamente a Universidad de Huelva, a
Universidad da Extremadura, a Universidad de Salamanca, a Universidad de Vigo, a Universidade de Beira Interior, a
Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade do Algarve (através da
ESGHT).
Ao nível da cooperação com outras instituições com foco também no ensino, a ESGHT é membro da rede International
Tourism Masters Network (ITMN), a qual pretende fomentar a cooperação na investigação, parcerias em projetos,
mobilidade de docentes e estudantes. Fazem parte desta rede as seguintes instituições: University Milano Bicocca
(Italia); University of Central Lancashire (Reino Unido); Universidad Rey Juan Carlos (Espanha); Thompson Rivers
University (Canada); Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlândia); Hagskolan Dalarna (Suécia); NHTV Breda
(Holanda); Hochschule Heilbronn (Alemanha); Université Savoie Mont Blanc (França); Bournemouth University (Reino
Unido); London Metropolitan University (Reino Unido); University of Guelph (Canada) e Universidade do Algarve
(através da ESGHT).
Em particular, a ESGHT tem colaborado com as seguintes instituições nas seguintes atividades e projetos de
investigação orientada:
- Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Eslovénia); Ca' Foscari University of Venice (Itália);
University of Malaga (Espanha); University of Split (Croácia); Cyprus Center for European and International Affairs
(Chipre) e Italian Association of the Council of European Municipalities and Regions (Itália) (projetos
TOURMEDASSETS Ref: 6622 | 1M-MED14-14 e ShapeTourism Ref: 1365 | 1MED15_3.1_M1_353 - financiados pelo
Programa Interreg Med);
- Fundación General de la Universidad de Salamanca, Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Espanha) e Direção-Geral da Saúde (Portugal) (projeto de criação de um Centro Internacional sobre o
Envelhecimento – aprovado, aguardando assinatura do contrato, e financiado pelo Programa de Cooperação Interreg V
Espanha – Portugal (POCTEP));
- Bologna University - Center for Advanced Studies in Tourism (Itália); Development Company of the Region of Western
Greece (Grécia) e Chamber of Commerce of Xanthi (Grécia); Dubrovnik Municipality Development Agency (Croácia);
Pescara Municipality in Abruzzo Region e Abruzzo Region Department of Tourism, Culture and Landscape (Itália);
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; Município de Portimão; Região de Turismo do
Algarve (projeto DIVEINTOSEA – submetido em 2017 para financiamento à 2.ª call do Programa Interreg Med);
- Instituto Politécnico de Leira; Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico de Santarém; Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave; Instituo Politécnico de Viana do Castelo; Docapescas, Portos e Lotas, SA; Região de Turismo do
Algarve (candidaturas de três projetos de investigação submetidas a concurso em 2016 ao abrigo do Aviso N.º
02/SAICT/2016, no âmbito do Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico);
- South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria) no projeto LMPT Ref. 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP,
financiado pelo Programa ERASMUS +. Fazem parte da parceria: Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Greece);
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Technological Education Institute of Serres (Greece); GIP FIPAG (France); Asociatia PARTENER (Romania); Beijing
Normal University (China); Guangdong University of Foreign Studies (China); Jinan University (China); Sichuan
Tourism University (China); DAI HOC HUE (Vietnam); HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM (Vietnam); Universidade
Portucalense Infante D.Henrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl (Portugal); Universita Ca’ Foscari Venezia (Italy);
Universita Degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica (Italy) e Universita Telematica Internazionale-Uninettuno (Italy);
- Académie de Grenoble (França) no projeto LMPH Ref. 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR, financiado pelo
Programa TEMPUS. Fazem parte desta parceria, entre outros: Universite Technique d’Azerbaïdjan (Azerbeijão);
Université de Tbilissi « Gorgassali », Universite Technique de la Géorgie e Université Pédagogique d’Etat de Gori
(Georgia); Université Commerciale de Moldavie (Moldavia); Université Alexandru Ioan Cuza (Roménia); Institut
Technologique du Pirée (Grécia); Ecole supérieure d’agrobusiness et développement des régions (Bulgária); Instituto
Superior de Espinho (Portugal).
Para além da colaboração com estas instituições, a ESGHT tem acordos bilaterais com cerca de 60 instituições de
ensino superior europeu, para intercâmbio de estudantes através do Programa Erasmus+, nas áreas das licenciaturas
da ESGHT. A lista completa destas instituições pode ser consultada em http://esght.ualg.pt/pt/content/mobilidadeoutgoing .
C10. National and international cooperation:
ESGHT presents a significant number of cooperation activities with other national and international institutions,
especially with higher education institutions. At the international level, ESGHT has been cooperating with other
institutions in R & D projects, as well as networks for the production of knowledge and scientific promotion.
ESGHT is part of the Network of Public Institutions of Polytechnic Higher Education with Tourism courses (RIPTUR)
that comprises 16 Portuguese polytechnic higher education institutions. This network aims to promote the
convergence of common academic, scientific and cultural purposes, adapting the curricula of these institutions to the
different needs of the sector.
ESGHT is also part of the Iberian Circle of Business Economics (CIBECEM), which includes 8 Portuguese and Spanish
higher education institutions, namely the University of Huelva, the University of Extremadura, the University of
Salamanca, the University Of Vigo, the University of Beira Interior, the University of Évora, the University of Trás-osMontes and Alto Douro and the University of the Algarve (represented by ESGHT).
At the level of cooperation with other institutions with a focus on teaching, ESGHT is a member of the International
Tourism Masters Network (ITMN), which aims to foster cooperation in research, project partnerships, and mobility of
teachers and students. The following institutions are part of this network: University Milano Bicocca (Italy); University
of Central Lancashire (UK); Universidad Rey Juan Carlos (Spain); Thompson Rivers University (Canada); Haaga-Helia
University of Applied Sciences (Finland); Hagskolan Dalarna (Sweden); NHTV Breda (The Netherlands); Hochschule
Heilbronn (Germany); Université Savoie Mont Blanc (France); Bournemouth University (UK); London Metropolitan
University (UK); University of Guelph (Canada) and University of the Algarve (represented by ESGHT).
In particular, ESGHT has collaborated with the following institutions on the following targeted research activities and
projects: - Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia); Ca 'Foscari University of
Venice (Italy); University of Malaga (Spain); University of Split (Croatia); Cyprus Center for European and International
Affairs (Cyprus) and Italian Association of the Council of European Municipalities and Regions (Italy) (projects
TOURMEDASSETS Ref: 6622 | 1M-MED14-14 and ShapeTourism Ref: 1365 | 1MED15_3.1_M1_353 - funded by the
Interreg Program Med);
- General Foundation of the University of Salamanca, General Foundation of the Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Spain) and Directorate General of Health (Portugal) (project to create an International Center on Aging approved, pending signature of the contract, and financed by the Interreg V Cooperation Programs Spain - Portugal
(POCTEP));
- Bologna University - Center for Advanced Studies in Tourism (Italy); Development Company of the Region of Western
Greece (Greece) and Chamber of Commerce of Xanthi (Greece); Dubrovnik Municipality Development Agency (Croatia);
Pescara Municipality in Abruzzo Region and Abruzzo Region Department of Tourism, Culture and Landscape (Italy);
Algarve Regional Coordination and Development Commission; Municipality of Portimão; Algarve Tourist Region
(DIVEINTOSEA project - submitted in 2017 for financing the 2nd call of the Interreg Med Program);
- Polytechnic Institute of Leira; Polytechnic Institute of Beja; Polytechnic Institute of Santarém; Polytechnic Institute of
Cávado and Ave; Polytechnic Institute of Viana do Castelo; Docapesas, Portos e Lotas, SA; Algarve Tourism Region
(applications for three research projects submitted to a competition in 2016 under Notice No. 02 / SAICT / 2016, under
the Program for Modernization and Valorization of Polytechnic Education);
- South-West University "Neofit Rilski" (Bulgaria) in project LMPT Ref. 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP,
funded by ERASMUS + Program. The following are part of the partnership: Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
(Greece); Technological Education Institute of Serres (Greece); GIP FIPAG (France); Asociatia PARTENER (Romania);
Beijing Normal University (China); Guangdong University of Foreign Studies (China); Jinan University (China); Sichuan
Tourism University (China); DAI HOC HUE (Vietnam); HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM (Vietnam); University
Portucalense Infante D. Henrique-Cooperativa de Ensino Superior Crl (Portugal); Universita Ca 'Foscari Venezia (Italy);
Universita Degli Studi Guglielmo Marconi - Telematica (Italy) and Universita Telematica Internazionale-Uninettuno
(Italy);
- Académie de Grenoble (France) in project LMPH Ref. 544191-TEMPUS-1-2013-1-EN-TEMPUS-JPCR, funded by
TEMPUS Program. This partnership includes, among others: Universite Technique d'Azerbaïdjan (Azerbaijan);
Université de Tbilissi «Gorgassali», Universite Technique de la Géorgie and Université Pédagogique d'Etat de Gori
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(Georgia); Universite Commerciale de Moldavie (Moldavia); Université Alexandru Ioan Cuza (Romania); Institut
Technologique du Pirée (Greece); Ecole supérieure d'agribusiness et développement des régions (Bulgaria); Instituto
Superior de Espinho (Portugal).
In addition to its collaboration with these institutions, ESGHT has bilateral agreements with about 60 European higher
education institutions for student exchange through the Erasmus+ Program in the areas of ESGHT degrees. The
complete list of these institutions can be found at http://esght.ualg.pt/en/content/mobilidade-outgoing.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
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para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). Na ESGHT o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior
a 30% foi de 0 em 12, em 2012/13 e de 1 em 11, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
Em 2015/16 no 2º semestre, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (26,2% na
ESGHT) e dos docentes de 84% (80,8% na ESGHT). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e
a dos Diretores de Curso de 94% (na ESGHT foram de, respetivamente, 80,3% e 100%). Exemplos de medidas de
melhoria aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para
uma adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes
cujo desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a
atualização de materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de
extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg’ quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In ESGHT, the number of courses with response rates of 30% or more was 0 in 12 in 2012/13 and 1
in 11 in 2015/2016. During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires
to students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/16, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 26.2% and 80.8% in the ESGHT). In turn, the year delegate’s response rate was 60% and that of
Course Directors was 94% (in the ESGHT these response rates were, respectively of 83.3% and 100%). Examples of
approved improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
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C12. Observações finais:
Uma nota introdutória para referir que a ESGHT funciona em Faro e no Pólo de Portimão (é a única escola da UAlg
presente no Pólo). O corpo docente é comum, tal como a direção e regras de funcionamento (há um coordenador para
o campus). Os cursos também são os mesmos com exceção do CTeSP em Gestão e Animação Turística, que funciona
apenas em Portimão. Podemos, pois, afirmar que estamos perante uma única unidade orgânica, que funciona em dois
campus.
O corpo docente da ESGHT é constituído por 109 docentes, sendo que 69 docentes (63,3% do total) lecionam
exclusivamente cursos em Faro, 28 docentes (25,7% do total) lecionam cursos em Faro e Portimão e 12 docentes (11%
do total) lecionam cursos em Portimão.
A ESGHT regista os seguintes pontos fortes:
• Crescimento da procura em todas as ofertas formativas (excepto num caso);
• Cursos adequados à região, ao mercado de trabalho e à missão enquanto ensino politécnico;
• Taxas de empregabilidade elevadas dos formados;
• Corpo docente qualificado, com equilíbrio entre “académicos” e colaboradores do exterior;
• Investigação orientada com progressos significativos nos últimos cinco anos, havendo uma forte dinâmica de
candidaturas a projetos, assim como dinamização de desenvolvimento profissional de alto nível.
• Dinâmica de produção de serviços à comunidade (mais de 20 projetos desde 2012);
• Dinâmica de internacionalização com eventos conjuntos com outras universidades, projetos conjuntos e formação
em vários países na área do turismo integrados em projetos Erasmus +.
Pontos fracos:
• Os edifícios carecem de obras de manutenção;
• Os docentes têm a progressão na carreira estagnada há vários anos;
• Os funcionários não docentes também, apesar de terem qualificação para progredirem;
• Fraca procura na licenciatura em Gestão/Portimão /noturno.
A escola atravessa uma fase de forte empenhamento do corpo docente. A área ensino está forte e dinâmica; através
da avaliação interna para a qualidade foram detetados aspetos isolados que carecem de reflexão, situação que está a
ser tratada pela Direção e pelo Conselho Pedagógico. No próximo ano letivo irá arrancar o próximo TeSP em
Contabilidade, no sentido de reforçar a oferta no polo de Portimão. Está em preparação a oferta dum ramo do
mestrado em Turismo a ser oferecido em inglês.
No âmbito da gestão Hoteleira, a ESGHT está fortemente comprometida com a transformação do edifício designado de
“Casa do reitor” no campus da Penha, num hotel de aplicação, num projeto conjunto com os Serviços Sociais da
UAlg. Acresce as parcerias com hotéis no sentido de finalizarem a formação em contexto de trabalho, sendo que neste
momento há quatro hotéis a receberem alunos neste intuito. Recorde-se a propósito que no presente são os
estudantes de Gestão Hoteleira que asseguram a confeção e o serviço do restaurante universitário em Gambelas.
Também no curso de Turismo há a estratégia de uma crescente aposta na parte operacional, situação que será
amplificada uma vez concretizado o projeto “Casa do reitor”.
A nível científico, o Plano de Desenvolvimento Científico está a dinamizar a produção científica, nomeadamente as
candidaturas a projetos e artigos científicos; a escola tem desde há 12 anos a revista científica Tourism & Management
Studies (TMS), presente em 12 indexes internacionais. A nível nacional é a mais importante revista científica em
Turismo. A cada dois anos a ESGHT promove a conferência com o nome da revista (TMS), tendo-se realizado em
novembro de 2016 a 6ªedição, que contou com a presença de 450 pessoas de 22 países, que puderam assistir a 284
comunicações distribuídas por painéis temáticos. As comunicações foram feitas em português (181), inglês (76) e
espanhol (27). A conferência contou com a presença de 71 estudantes como voluntários. A escola também edita há
mais de 20 anos outra revista científica: a Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal. Esta revista tem desenvolvido
um trabalho muito importante de promoção de trabalhos de investigação nas áreas de ensino da ESGHT. Desde 2014
esta publicação tem prosseguido a política de publicar um número especial por ano, fomentando as parcerias entre
editores convidados de várias instituições nacionais e internacionais. É ainda de salientar que a ESGHT está a
preparar a oitava edição consecutiva (a 1.º edição é de 2010) da Postgraduate Conference. Esta conferência procura,
no verdadeiro espírito do ensino politécnico «mostrar como se faz, fazendo», apresentando-se como um espaço de
troca de experiências de jovens investigadores (mestrandos e doutorandos) e de incentivo à pesquisa científica mais
aplicada.
A área de extensão tem vários projetos em curso e existem conversações para outros, solicitados por entidades
regionais.
A escola é frequentemente procurada por entidades exteriores para ações no seu auditório.
Em síntese, podemos afirmar que a escola atravessa uma fase de dinamismo, empenhamento e existe determinação
dos diversos corpos em prosseguir a sua missão.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".

C12. Final remarks:
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We begin by mentioning that ESGHT works in Faro and Portimão (it is the only UAlg school present on campus). The
body of teachers is common, as is the direction and rules of operation (there is a coordinator for the campus). The
courses are also the same with the exception of the CTeSP in Management and Tourist Animation, which only works in
Portimão. We can therefore say that we are dealing with a single organic unit, which operates on two campuses.
ESGHT has 109 faculty members, of which 69 (63,3%) teach courses at Faro, 28 (25,7%) teach courses at Faro and
Portimão and 12 (11%) teach courses at Portimão.
ESGHT identifies the following strengths:
• Demand is increasing in all training offers (except in one case);
• Courses are appropriate to the region, the labor market and the mission as a polytechnic;
• High rates of graduates’ employability;
• Qualified faculty, with a balance between "academics" and collaborators from outside the university;
• Oriented research with significant progress in the last five years, with a strong dynamics of project applications and a
high level of professional development;
• Dynamics of community service production (more than 20 projects since 2012);
• Dynamics of internationalization with joint events with other universities, joint projects and training in various
countries in the field of tourism integrated into Erasmus + projects.
Weaknesses:
• Buildings lack maintenance;
• Teaching-staff have not had career progression prospects for several years;
• Non-teaching staff have not had career progression prospects, despite having the qualification to progress;
• Low demand for the degree in Management (Portimão / night).
The school is undergoing a phase of strong commitment from the faculty. The teaching area is strong and dynamic.
Through the internal evaluation for quality, isolated aspects were detected that require reflection, a situation that is
being addressed by the School Board and the Pedagogical Council. In 2017/2018 the new offer in TeSP – the TeSp in
Accounting – hopes to strengthen the offer in the campus of Portimão. The offer of a Master's branch in Tourism is
being prepared to be offered in English.
In the area of Hotel management, ESGHT is strongly committed to transforming the building designated as the
"Rector's House", in the Penha campus, into an application hotel in a joint project with UAlg's Social Services. In
addition, there are the partnerships with hotels that finalize the training in the work context. At the moment, there are
four hotels that receive students for this purpose. It should be noted that presently it is the students of Hotel
Management who are responsible for the confection and the service of the university restaurant in Gambelas.
Also in the Tourism course there is the strategy of emphasizing the operational part, a situation that will be amplified
once the "Casa do Rector" project has been completed.
At the scientific level, the Scientific Development Plan is stimulating scientific production, namely applications for
scientific projects and articles. The school has been publishing for 12 years the journal Tourism & Management
Studies (TMS), which is present in 12 international indexes. Nationally, it is the most important scientific journal in
Tourism. Every two years the ESGHT organizes the TMS conference. In November 2016 the 6th edition was held,
attended by 450 people from 22 countries, who were able to present 284 communications distributed by themed
panels. The communications were in Portuguese (181), English (76), and Spanish (27). The conference was attended by
71 students as volunteers. In addition, more than 20 years ago, ESGHT started publishing Dos Algarves: A
Multidisciplinary e-Journal. This journal has developed a very important work of publishing research developed in all
the scientific areas of the school. Since 2014, it has published a special number each year, fostering partnerships
between invited editors of various national and international institutions. It is also worth noting that ESGHT is
preparing the eighth consecutive edition (1st edition in 2010) of the Postgraduate Conference. This conference seeks,
in the true spirit of polytechnic teaching, "to show how it is done by doing", presenting itself as a space for the
exchange of experiences of young researchers (masters and doctoral students) and of encouraging more applied
scientific research.
The extension area has several ongoing projects and there are conversations for others requested by regional entities.
The school is often sought by outside entities for activities in its auditorium.
In short, we can say that the school is going through a phase of dynamism, commitment and determination of the
various bodies to carry out their mission.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

70/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes
Designação / Name

Data / Date

Contabilidade
Gestão de Animação Turística - Portimão
Secretariado Executivo
Sistemas e Tecnologias de Informação(em conjunto com o ISE)

2015-05-18T00:00:00
2015-08-03T00:00:00
2015-08-03T00:00:00
2015-07-06T00:00:00

D1.2 - Licenciatura
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

ACEF/1112/15212
ACEF/1112/15237
ACEF/1112/15227
ACEF/1213/15217
ACEF/1213/15222
ACEF/1213/15187
ACEF/1213/15192
ACEF/1112/15197

811
812
342
345
345
345
345
812

6
6
6
6
6
6
6
6

2013-11-08T00:00:00
2013-11-23T00:00:00
2014-03-03T00:00:00
2014-06-06T01:00:00
2014-06-06T01:00:00
2014-06-06T00:00:00
2014-06-06T00:00:00
2013-11-25T00:00:00

Gestão Hoteleira
Turismo
Marketing
Gestão
Gestão (Regime Noturno)
Gestão - Portimão
Gestão (regime noturno) - Portimão
Turismo - Portimão

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/15232
CEF/0910/15242
ACEF/1112/15202
CEF/0910/15207

346
345
812
346

Assessoria de Administração (Regime Noturno)
Gestão em Saúde
Informação e Animação Turística - Portimão
Assessoria de Administração (regime noturno) - Portimão

D1.3 - Mestrado
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes
Código / Code CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

NCE/11/01531 344
Fiscalidade
6
2012-05-11
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Fiscalidade
6
Direção e Gestão Hoteleira
6
Línguas Aplicadas às Ciências Empresariais
6
Turismo
6

2012-05-11
2012-05-30
2012-06-08
2015-05-18

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

ACEF/1112/15262
ACEF/1112/15267
CEF/0910/15252
CEF/0910/15257

342
812
345
345

Marketing Turístico (ESGHT-FE da UAlg)
Turismo e Culturas Urbanas
Gestão e Manutenção de Campos de Golfe (ESGHT-FE-FCT da UAlg)
Internacionalização de Empresas

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
14/15
a
0
0
0

Ciclo de estudos / Study Programme
Contabilidade
Gestão e Animação Turística - Portimão
Secretariado Executivi

15/16
a
25
25
0

b
0
0
0

b
23
23
0

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1112/15212
ACEF/1112/15237
ACEF/1112/15227
ACEF/1213/15217
ACEF/1213/15222
ACEF/1112/15197
ACEF/1213/15192
ACEF/1213/15187

811
812
342
345
345
812
345
345

Gestão Hoteleira
Turismo
Marketing
Gestão
Gestão (Regime Nocturno)
Turismo (Portimão)
Gestão (regime nocturno) (Portimão)
Gestão (Portimão)

13/14
a
b
40 45
55 68
29 33
65 85
40 38
30 29
30 20
30 25

14/15
a
b
40 49
55 62
29 31
65 73
35 40
30 39
25 20
25 26

15/16
a
b
40 51
55 61
29 37
65 83
30 54
33 42
25 15
25 33

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

13/14
a
b

14/15
a
b

15/16
a
b
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344
811
222
812
345

Fiscalidade
Direção e Gestão Hoteleira
Línguas Aplicadas às Ciências Empresariais
Turismo
Gestão de Recursos Humanos

30
30
0
0
30

35
33
0
0
40

30
30
0
0
30

24
29
0
0
28

30
30
0
0
30

25
34
0
0
29

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)
15/16
a
23
23
0

Ciclo de estudos / Study Programme
Contabilidade
Gestão de Animação Turística - Portimão
Secretariado Executivo

b
0
0
0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1112/15212
ACEF/1112/15237
ACEF/1112/15227
ACEF/1213/15217
ACEF/1213/15222
ACEF/1112/15197
ACEF/1213/15192
ACEF/1213/15187

811
812
342
345
345
812
345
345

Gestão Hoteleira
Turismo
Marketing
Gestão
Gestão (Regime Noturno)
Turismo (Portimão)
Gestão (regime nocturno) (Portimão)
Gestão (Portimão)

13/14
a
158
237
111
238
225
90
103
86

b
27
49
18
19
39
11
13
17

14/15
a
167
222
113
257
209
106
103
86

b
28
46
16
34
47
15
12
13

15/16
a
166
221
117
253
208
111
70
90

b
21
43
22
40
28
17
10
7

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/11/01531
NCE/11/01536
NCE/11/01551
NCE/14/01421
NCE/11/01896

344
811
222
812
345

Fiscalidade
Direção e Gestão Hoteleira
Línguas Aplicadas às Ciências Empresariais
Turismo
Gestão de Recursos Humanos

13/14
a
b
51
0
60
2
0
0
0
0
55
0

14/15
a
b
42 5
59 7
0
0
0
0
54 17

15/16
a
b
48 3
57 15
0
0
0
0
47 14

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating
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D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

ECONOMIA E GESTÃO

25

Ficha
submetida

Licenciado

DIREITO

7.5

Ficha
submetida

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

ARTES

52.5

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

LÍNGUAS E LITERATURAS

52.5

Mestre

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

Título de
especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)

62.5

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

92.5

Ficha
submetida

Nome / Name

Categoria /
Category

Ana Isabel Rita Martins

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Abílio de jesus Nascimento
Guerreiro

Assistente convidado
Mestre
ou equivalente

António João Nunes
Patinhas Gião

Assistente convidado
ou equivalente
Professor
António Higino Tomás
Coordenador ou
Machado
equivalente
Equiparado a
Ana Paula Assunção Correia Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
António José Raiado Pereira
equivalente
Ana Isabel da Silva Aço
Professor Adjunto ou
Renda
equivalente
Professor Adjunto ou
Ana Rita Faria
equivalente
Carlos Miguel Guimarães
Professor Adjunto ou
Pinto Coelho Afonso
equivalente
Cláudia Margarida Brito
Professor Adjunto ou
Ribeiro de Almeida
equivalente
Cidália Alexandra Simões
Assistente convidado
Pereira
ou equivalente
Carla Maria Miranda de
Professor Adjunto ou
Almeida
equivalente
Celísia Isabel Domingues
Professor Adjunto ou
Baptista
equivalente
Professor Adjunto ou
Cidália Maria Nunes Viegas
equivalente
Carla de Abreu Henriques
Assistente convidado
Cavaco
ou equivalente
Cristina Alexandra Canelas Professor Adjunto ou
Firmino
equivalente
Cláudia Helena Nunes
Professor Adjunto ou
Henriques
equivalente
Equiparado a
Carimo Hassam Rassal
Professor Adjunto ou
equivalente
Cristina Isabel Ramos
Professor Adjunto ou
Gonçalves
equivalente
Equiparado a
Carlos Isidoro López Cano
Professor Adjunto ou
Vieira
equivalente
Equiparado a
Carlos Manuel Pera Nunes Professor Adjunto ou
equivalente
Carlos Augusto Ribeiro
Monteiro
Célia Maria Quitério Ramos
Carlos Manuel Ramos de
Sousa

Assistente ou
equivalente

Grau /
Degree

Especialista / Área científica / Scientific
Specialist
Area

CTC da
Instituição
proponente

Título de
especialista
OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 45
(DL 206/2009)
Título de
Licenciado especialista
ECONOMIA E GESTÃO
100
(DL 206/2009)
Mestre

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Cidália Maria Leal Paço

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Catherine Christiane Marie
Pasquier
Cecília Maria Correia
Rodrigues
Maria da Conceição Correia

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Assistente convidado Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

100

ECONOMIA E GESTÃO

100

CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO E DA
INFORMAÇÃO

100

ECONOMIA E GESTÃO

100

SOCIOLOGIA

100

ECONOMIA E GESTÃO

50

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
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Sequeira

ou equivalente
Equiparado a
Carla Sofia Guerreiro
Professor Adjunto ou
Machado
equivalente
Célia Maria Silva Martins
Professor Adjunto ou
Graça Veiga
equivalente
Assistente convidado
Dolores Costa dos Santos
ou equivalente
Diamantino Manuel
Assistente convidado
Gonçalves Silvestre
ou equivalente
Equiparado a
Maria Elisabete Júlio Varela
Assistente ou
Gonçalves
equivalente
Equiparado a
Elisabete Cristina Figueiras
Assistente ou
Ribeiro de Jesus Pereira
equivalente
Equiparado a
Filomena Isabel Gertrudes
Assistente ou
Alves
equivalente
Equiparado a
Francisco Carlos da Silva
Professor Adjunto ou
Lima Dias
equivalente
Fernando José Santos de
Assistente convidado
Almeida
ou equivalente
Fernando Manuel Correia
Assistente convidado
Marques
ou equivalente
Filipa Perdigão Alexandre
Professor Adjunto ou
Ribeiro
equivalente
Professor
Fernando Pereira Antunes
Coordenador ou
Perna
equivalente
Professor
Francisco Manuel Dionísio
Coordenador ou
Serra
equivalente
Georgette dos Santos
Professor Adjunto ou
Andraz
equivalente
Helder Manuel Brito
Professor Adjunto ou
Carrasqueira
equivalente
Equiparado a
Henrique Manuel do Carmo
Professor Adjunto ou
Pires
equivalente
Helena Maria Albuquerque
Professor Adjunto ou
Castro Amaro Santos Reis
equivalente
Figueiredo
Professor Adjunto ou
Idília Negreiros dos Santos
equivalente
Assistente convidado
Inês Farias Cruz Teixeira
ou equivalente
Ileana Androniu Pardal
Professor Adjunto ou
Monteiro
equivalente
Isabel Cristina Tavares
Assistente convidado
Gonçalves Teotónio
ou equivalente
José António da Conceição Professor Adjunto ou
dos Santos
equivalente
Janine Celina de Freitas
Assistente convidado
Medeira
ou equivalente
Joaquim Francisco M. P.
Professor Adjunto ou
Pinto Contreiras
equivalente
Equiparado a
José da Cruz Teixeira
Professor Adjunto ou
equivalente
Joel David Valente Guerreiro
José Manuel Figueiredo
Santos
José Carlos Gonçalves
Junior
Jorge Manuel Rodrigues
Miguel
José Rodrigo Correia
Guerreiro

submetida
Mestre

Título de
especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

57.5

Licenciado

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 15

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Título de
Licenciado especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)

7.5

Ficha
submetida

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

52.5

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

55

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Título de
Licenciado especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)

57.5

Ficha
submetida

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Ficha
submetida

Mestre

LÍNGUAS LITERÁRIAS

100

Mestre

DIREITO

7.5

Doutor

PSICOLOGIA

100

Mestre

MATEMÁTICA

52.5

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Licenciado

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 45

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

DIREITO

77.5

Ficha
submetida

ECONOMIA E GESTÃO

47.5

Ficha
submetida

SOCIOLOGIA

100

Ficha
submetida

ECONOMIA E GESTÃO

40

Ficha
submetida

45

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Assistente convidado
Mestre
ou equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto ou Licenciado
equivalente

CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Assistente convidado
Licenciado Instituição
PSICOLOGIA
ou equivalente
proponente
Equiparado a
Título de
Assistente ou
Licenciado especialista
ECONOMIA E GESTÃO
equivalente
(DL 206/2009)

75

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

ECONOMIA E GESTÃO
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Joaquim Santana Fernandes Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
Josete Correia de Sousa
equivalente
Professor Adjunto ou
Kathryn Mary Torkington
equivalente
Assistente convidado
Lígia Domingos Cipriano
ou equivalente
Assistente convidado
Leonel Gonçalves Bento
ou equivalente
Luís Miguel Soares Nobre
Professor Adjunto ou
de Noronha e Pereira
equivalente
Lizabete Maria Correia de
Assistente convidado
Sousa Sequeira
ou equivalente
Lara Palmira Gomes
Professor Adjunto ou
Medeiros Nobre de Noronha
equivalente
e Ferreira
Professor Adjunto ou
Leonel Malveiro da Silva
equivalente
Maria Alexandra Patrocínio Professor Adjunto ou
Rodrigues Gonçalves
equivalente

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

30

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

50

Doutor

MATEMÁTICA

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

12.5

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 20

Manuel António Dionisio
Serra

Assistente convidado
Mestre
ou equivalente

Marisol de Brito Correia

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Professor Adjunto ou
equivalente
Professor
Maria Fernanda Ludovina
Coordenador ou
Inácio Matias
equivalente
Equiparado a
Manuel Arnedo Geraldo
Professor Adjunto ou
equivalente
Maria Helena Borges dos
Professor Adjunto ou
Santos Dias Nunes
equivalente
Mª José Conceição
Professor Adjunto ou
Rodrigues Marques
equivalente
Equiparado a
Maria de Lurdes Correia da
Professor Adjunto ou
Silva de Sousa
equivalente
Maria Leonor Cruz dos Reis Professor Adjunto ou
Salsa
equivalente
Equiparado a
Maria de Lurdes Figueirinha
Professor Adjunto ou
Varela
equivalente
Maria Manuela Mendes
Professor Adjunto ou
Ildefonso Mendonça
equivalente
Professor
Maria Margarida Nascimento
Coordenador ou
Jesus
equivalente
Maria Manuela Palmeira
Professor Adjunto ou
Neto
equivalente
Maria Margarida Teixeira
Professor Adjunto ou
Custódio dos Santos
equivalente
Maria Margarida Viçoso de Professor Adjunto ou
Arraes Viegas
equivalente
Manuel de Sousa
Professor Adjunto ou
Domingues das Neves
equivalente
Pereira
Equiparado a
Nelson Manuel da Silva de
Professor Adjunto ou
Matos
equivalente
Professor
Paulo Manuel Roque Águas Coordenador ou
equivalente
Professor Adjunto ou
Paulo Batista Basílio
equivalente
Professor
Marco Paulo dos Santos
Coordenador ou
Carrasco
equivalente
Equiparado a
Pedro Miguel Gonçalves
Assistente ou
Lima Cascada
equivalente
Maria da Fé David Brás

Título de
especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

30

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Doutor

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

Título de
especialista
ECONOMIA E GESTÃO
(DL 206/2009)

37.5

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS POLITICAS

100

Mestre

OUTRAS HUMANIDADES

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

27.5

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

10

Ficha
submetida

Mestre

PSICOLOGIA

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

DIREITO

100

Ficha
submetida

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 87.5

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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Patricia Carla Baptista Silva Assistente convidado Licenciado
ou equivalente
Paulo Jorge Cabeçudo
Evangelista

Assistente convidado
Mestre
ou equivalente

Pedro Miguel Moreira Lopes Professor Adjunto ou
Garcês
equivalente
Professor Adjunto ou
Paula Guerreiro Martins
equivalente
Equiparado a
Paulo Nuno de Magalhães
Professor Adjunto ou
Neves
equivalente
Pedro Miguel Bastos
Professor Adjunto ou
Rosado
equivalente
Paula Cristina Lourenço
Professor Adjunto ou
Serdeira Pinheiro de
equivalente
Azevedo
Rita Salomé Varela Andrade Professor Adjunto ou
Rodrigues Baleiro
equivalente
Assistente convidado
Ricardo Cardoso Baptista
ou equivalente
Raúl Filipe da Conceição
Professor Adjunto ou
Guerreiro
equivalente
Professor Adjunto ou
Ronaldo Luis Arias Schutz
equivalente
Professor
Sílvia Moreno de Jesus e
Coordenador ou
Quinteiro
equivalente
Equiparado a
Sandra Cristina Francisco
Professor Adjunto ou
Rebelo
equivalente
Equiparado a
Telma Patrícia dos Santos
Professor Adjunto ou
Correia
equivalente
Vanessa Isabel de Oliveira Assistente convidado
Milheiro
ou equivalente
Virgílio Miguel Rodrigues
Professor Adjunto ou
Machado
equivalente

ARTES
CTC da
Instituição
proponente

40

Ficha
submetida
Ficha
submetida

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 27.5

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

50

Ficha
submetida

Mestre

DIREITO

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

57.5

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

LÍNGUAS E LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

LÍNGUAS E LITERATURAS

52.5

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS 100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida

8455

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs **
Doutores especialistas / Specialist PhDs **
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) **
Com título de especialista / With title of specialist **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10 2015/16 *

20
0
0
0
64

45
0
0
2
22

20
0
0
0
64

45
0
0
2
22

2
0
0
0
31

5
1
4
7
19

1
0
0
0
14.3

1.375
0.875
1.45
3.15
8.7

22
0
0
0
95
117

50
1
4
9
41
105

21
0
0
0
78.3
99.3

46.375
0.875
1.45
5.15
30.7
84.55
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D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
68
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
11
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
81.4
10.6

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A ESGHT tem 22 funcionários em contrato por tempo indeterminado, sendo 15 de Faro e 7 de Portimão. Dos mesmos,
3 são técnicos superiores; 2 técnicos de informática; 11 assistentes técnicos; 6 assistentes operacionais.
Quanto à antiguidade na ESGHT: entre 12 e 19 anos – 12 funcionários; entre 20 e 30 anos – 9; mais de 30 anos – 1
funcionário.
D6.1. Non academic staff:
ESGHT has 22 employees in indefinite contract, being 15 of Faro and 7 of Portimão. Out of the 22, 3 are senior
technicians, 2 computer technicians, 11 technical assistants, and 6 operational assistants.
Regarding seniority in ESGHT: between 12 and 19 years - 12 employees; between 20 and 30 years - 9; more than 30
years - 1 employee.

D6.2. Qualificação:
Os 22 funcionários não docentes são detentores das seguintes qualificações académicas: 4 com Mestrado, 5 com
licenciatura, 10 com 12º ano, 2 com 3º ciclo ensino básico e 1 Curso Tecnológico/Profissional/Outros nível III e IV. Uma
parte substancial tem condições para progredir na carreira ou para reposicionamento do nível de escalão, o que não
tem acontecido.
Em termos concretos, uma funcionária tem o grau de mestre, com responsabilidades de coordenação de serviços
desde 2000 e que a partir de 2014, está a coordenar todos os serviços da ESGHT, sem que se tenha verificado
qualquer reposicionamento remuneratório ou de categoria.
Cinco funcionárias de Faro e de Portimão, concluíram o grau de licenciatura há já alguns anos (algumas com
mestrado) e não foram contempladas com a alteração de categoria de Assistentes Técnicas para a categoria de
Técnicas Superiores.
Os restantes funcionários estão há demasiado tempo na mesma posição e também aspiram a ser reposicionamento no
nível e escalão.
D6.2. Qualification:
The 22 non-teaching staff are holders of the following academic qualifications: 4 with Master's degree, 5 with
bachelor’s degree, 10 with 12th grade, 2 with 3rd cycle basic education and 1 Technological / Vocational Course /
Others level III and IV. A substantial part is able to progress in their career, which has not happened.
In concrete terms, an employee has a master's degree, with responsibilities of coordination of services since 2000 and
is, from 2014, coordinating all the services of ESGHT without any remuneration repositioning or category.
Five employees from Faro and Portimão completed a bachelor's degree (or master’s) several years ago and did not
progress to the category of Higher Technicians.
The remaining employees have been for too long in the same category and also aspire to be repositioned at the level
and echelon.

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)

5.1
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Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

1.9
0

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Coordenação dos Serviços
Gabinete de Estágios, dos Cursos de 2º ciclo e Pós – graduações e Cursos livres
Gabinete Académico
Gabinete de Contabilidade
Gabinete de Informática
Serviço de Recursos Humanos e Secretariado dos Conselhos Técnico - Cientifico e Pedagógico
Secretaria
Secretariado da Direção
(8 Items)

1
3
1
1
2
2
3
1
14

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º,
nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, no. 5, and
article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C3. Estudantes:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C3. Students:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C4. Diplomados:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C4. Graduates:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C5. Corpo docente:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C5. Teaching staff:
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See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C6. Facilities:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C8. Produção artística:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C8. Artistic output:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C9. Prestação de serviços à comunidade:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C9. Consultancy:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C10. Colaboração nacional e internacional:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C10. National and international cooperation:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
<sem resposta>
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
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C12. Observações finais:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro)
Nota:
Atendendo a que a ESGHT é uma única Unidade Orgânica, toda a informação sobre os cursos da ESGHT lecionados
no Pólo de Portimão encontra-se inserida na ESGHT(Faro).
Informação sobre o Anexo II
Para assegurar a validação da informação submetida na plataforma da A3ES procedeu-se ao preenchimento dos
quadros do Anexo II da seguinte forma:
D1.1 e D1.2.1 a D1.2.3 - foi inserido "99" em todos os campos;
D2.1 a D4 e D5.2 a D9 – foi inserido “0” (zero) em todos os campos;
D5.1 e D5.2 – Foi inserida a ficha de docente do responsável pelo Pólo de Portimão.
C12. Final remarks:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
Additional note:
Since the ESGHT is one only Organic Unit, all the information about the courses taught at Portimão was included in the
ESGHT (Faro).
Information about Annex II:
To ensure the validation of the information submitted on the A3ES platform, the tables in Annex II were completed as
follows:
D 1.1 and 1.2.1 to D 1.2.3 D -"99" was inserted in all fields;
D 2.1 to D4 and D 5.2 to D9 - "0" (zero) was inserted in all fields;
D5.1 and D5.2 - Teaching staff curricular file – was submitted the file of the Professor responsible for the Campus of
Portimão.

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes
Designação / Name

Data / Date

99

2017-09-07T00:00:00

D1.2 - Licenciatura
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

99

99

99

2017-09-07T00:00:00

99

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

99

99

99

2017-09-07T00:00:00

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
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offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

99

99

99

D1.3 - Mestrado
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
14/15
a
0

Ciclo de estudos / Study Programme
0

b
0

15/16
a
0

b
0

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

0

0

0

13/14
a
b
0
0

14/15
a
b
0
0

15/16
a
b
0
0

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
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Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

0

0

0

13/14
a
b
0
0

14/15
a
b
0
0

15/16
a
b
0
0

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)
15/16
a
0

Ciclo de estudos / Study Programme
0

b
0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

0

0

0

13/14
a
b
0
0

14/15
a
b
0
0

15/16
a
b
0
0

14/15
a
b
0
0

15/16
a
b
0
0

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

0

0

0

13/14
a
b
0
0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
0
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained employment
0
in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
0
obtained employment until one year after graduating

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Categoria / Category

Grau /
Degree

Marco Paulo dos
Santos Carrasco

Professor Coordenador
ou equivalente

Doutor

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

MATEMÁTICA

100

Ficha submetida

100
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<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs **
Doutores especialistas / Specialist PhDs **
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) **
Com título de especialista / With title of specialist **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10 2015/16 *

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
0
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
0
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
0
0

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
D6.1. Non academic staff:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
D6.2. Qualificação:
Ver resposta dada anteriormente para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).
D6.2. Qualification:
See answer previously given to the Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro).

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit

0
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Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

0
0
0
0

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

0
(1 Item)

0
0

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Escola Superior de Saúde (UAlg)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º,
nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
A ESSUAlg está vocacionada para a formação de profissionais qualificados na área da Saúde e para a transmissão e
difusão de conhecimentos em Saúde. Tem como missão fornecer aos estudantes conhecimentos científicos e técnicos
que lhes deem elevadas capacidades de desempenho e competência profissional concentrando-se especialmente na
formação vocacional e em formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente, visão esta alinhada com a
natureza do ensino politécnico. Os estudantes são estimulados para adquirir consciência ética, profissional e social,
que contribua significativamente para ganhos em Saúde das comunidades onde irão exercer a sua atividade
profissional.
A ESSUAlg desenvolve a sua ação no âmbito da formação e aprendizagem ao longo da vida, da investigação e
desenvolvimento do conhecimento nas áreas das Tecnologias da Saúde e da Enfermagem. A ESSUAlg tem
estabelecido protocolos e acordos específicos com diversas entidades nacionais e internacionais, que possibilitam a
alunos e docentes a oportunidade de aceder a programas de intercâmbio nacional e internacional, com os quais tem
sido também incentivada a vinda de docentes de outros países, personalidades de referência na área da Saúde, para
colaborar na lecionação de unidades curriculares ou em eventos de carácter cientifico.
A ESSUAlg orienta a sua atividade numa constante perspetiva de investigação aplicada e de desenvolvimento, dirigido
à compreensão e solução de problemas concretos na área da saúde, dos indivíduos, grupos e comunidades, visando
proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolvendo nos seus estudantes a
capacidade de inovação e de análise crítica através da exploração do conhecimento científico de índole teórica e
prática e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades profissionais.
A ESSUAlg mantém estreitas relações com as Administrações Regionais de Saúde, Centros Hospitalares,
Agrupamentos de Centros de Saúde, instituições de saúde públicas e privadas, instituições particulares de
solidariedade social, autarquias, associações desportivas, unidades de restauração coletiva, empresas na área da
segurança e tecnologia alimentar e outras empresas e organizações nacionais e internacionais, de forma a melhorar o
ensino e potenciar a formação e aprendizagem contínua dos profissionais de saúde em exercício. A ESSUAlg colabora
na prestação de serviços à comunidade, dando o seu contributo para melhorar os cuidados de saúde na região.
A ESSUAlg organiza seminários, conferências, debates, congressos, cursos de verão, workshops, com formadores
nacionais e internacionais (entre outras iniciativas), procurando sempre a atualização e ampliação dos conhecimentos
dos estudantes e dos profissionais de saúde, ao nível regional, nacional e internacional.
A ESSUAlg desenvolve o conjunto das suas atividades nas áreas cientificas das Ciências Biomédicas Laboratoriais,
da Dietética e Nutrição, da Enfermagem, da Farmácia, da Imagem Médica e Radioterapia, da Ortoprotesia e da Terapia
da Fala, tendo para o ano académico de 2015/2016 um total de 723 alunos sendo 635 o número total de alunos de 1º
ciclo e os restantes 88, mestrados e outra formação pós-graduada. Neste contexto a ESSUAlg oferece 6 percursos
formativos de 1º ciclo e vários programas de formação pós-graduada como é o caso do curso de pós-graduação em
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Medicina Legal e Ciências Forenses, o curso de pós-graduação na área da Saúde Pública, a pós-graduação em
“Especialização em Culturas Mediterrânicas: Dieta Mediterrânica” em colaboração com a Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais (UAlg), o mestrado Erasmus Mundus em Enfermagem de Emergência e Doente Crítico, o mestrado
em Segurança e Saúde no Trabalho em colaboração com o Instituto Superior de Engenharia (UAlg) e com a Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais (UAlg), o mestrado em Gerontologia Social, em colaboração com a Escola Superior de
Educação e Comunicação (UAlg), o mestrado em Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde, em colaboração com a
Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, a pós-graduação em “Técnicas Avançadas em Radiologia” e a
pós-graduação “Intervenção Multidisciplinar nas Perturbações da Linguagem: Detetar para atuar”.
A ESSUAlg colabora com outras Unidades Orgânicas da Universidade do Algarve através da participação dos seus
docentes na lecionação de unidades curriculares de cursos de 1º e 2º ciclos, contando com a colaboração de docentes
de todas as áreas departamentais da ESSUAlg.
A oferta formativa da ESSUAlg é divulgada amplamente, nomeadamente através da presença da ESSUAlg em escolas
do ensino secundário, do acolhimento de visitas de escolas à ESSUAlg, da utilização das redes sociais e da página
web, da realização de cursos de Páscoa e de Verão e de atividades no âmbito da equipa UAlg.
C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, no. 5, and
article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
ESSUAlg is dedicated to the training of qualified professionals in the area of Health and for the transmission and
dissemination of knowledge in Health. Its mission is to provide students with scientific and technical knowledge that
gives them high performance and professional skills, vocational training and advanced technical training all of them
professionally oriented a vision that is aligned with the nature of Polytechnic Education. Students are guided to
acquire an ethical, professional and social conscience that contributes significantly to health gains in the communities
where they will carry out their professional activity.
ESSUAlg develops its action in the field of education and lifelong learning, research and development of knowledge in
the areas of Nursing and Health Technologies. ESSUAlg has established specific protocols and agreements with
several national and international entities. This kind of partnerships allows students and teachers the opportunity to
access national and international exchange programs, with which it has also been, encouraged the influx of teachers
from other countries, personalities of reference in the area of Health, to collaborate in the teaching of curricular units
or in events of a scientific nature.
ESSUAlg focuses its activity on a constant perspective of applied research and development, aiming to understand
and solve concrete problems in the area of Health of individuals, groups and communities. Targeting to provide a solid
cultural and technical training of a higher level, developing in the students the capability for innovation and critical
analysis through the utilization of scientific knowledge (theoretical and practical) and its applications for the pursuit of
professional activities.
ESSUAlg maintains close relations with the Regional Health Administrations, Hospital Centers, Health Centers, public
and private health institutions, private social solidarity institutions, municipalities, sports associations, collective
catering units, companies in the area of Security and Food Technology and other companies and national and
international organizations, in order to improve the education quality and to promote the training and continuous
learning of health professionals and others. ESSUAlg collaborates in providing services to the community,
contributing to improve health care in the region.
ESSUAlg organizes seminars, conferences, debates, congresses, summer courses, workshops, with national and
international trainers (among other initiatives), always seeking to update and expand the knowledge of students and
health professionals at regional, national and international levels.
ESSUAlg develops all its activities in the scientific areas of Biomedical Laboratory, Dietetics and Nutrition Sciences,
Nursing, Pharmacy, Medical Imaging and Radiotherapy, Orthoprotesics and Speech Therapy, having for the academic
year 2015/2016 A 723 students being 635 the total number of 1st cycle students and the remaining 88, masters and
other postgraduate training. In this context, ESSUAlg offers six 1st cycle training courses and several postgraduate
training programs. As postgraduate course we can point the postgraduate course in Forensic Medicine and Forensic
Sciences, the postgraduate course in Public Health, postgraduate courses In "Specialization in Mediterranean
Cultures: Mediterranean Diet" in collaboration with the Faculty of Human and Social Sciences (UAlg), the Erasmus
Mundus Masters in Emergency Nursing and Critical Ill, the Master in Occupational Safety and Health in collaboration
with the Superior Institute of Engineering (UAlg) and the Faculty of Human and Social Sciences (UAlg), the master's
degree in Social Gerontology, in collaboration with the School of Education and Communication (UAlg), the Master in
Management and Evaluation of Technologies in Health , In collaboration with the School of Health Technologies of
Lisbon, postgraduate in "Advanced Techniques in Radiology" and postgraduate studies "I Multidisciplinary
Intervention in Language Disorders: Detect to act ".
ESSUAlg collaborates with other Organizational Units of the University of Algarve through the participation of its
professors in the teaching of curricular units of courses of 1st and 2nd cycles, counting on the collaboration of
professors of all the departmental areas of ESSUAlg.
ESSUAlg's training offer is widely publicized, in particular through the presence of ESSUAlg in secondary schools,
hosting school visits to ESSUAlg, using social networks and website, conducting Easter and summer courses and
activities within the UAlg team.
C3. Estudantes:
Nos últimos três anos académicos verificou-se um incremento, de aproximadamente 18%, no número total de alunos
inscritos no 1º ano dos cursos da ESSUAlg. Para o curso de licenciatura em Ciências Biomédicas e Laboratoriais
tivemos um incremento de 14 estudantes, para o curso de licenciatura em Dietética e Nutrição verificamos um
diferencial positivo de 10 estudantes, para o curso de licenciatura em Enfermagem o aumento foi de 5 estudantes,
relativamente à licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia verificamos um incremento de 14 estudantes e para a
licenciatura em Ortoprotesia de 6 estudantes. Destacamos um aumento do número de estudantes entrados através do
concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais, inexistentes em 2014/2015 e com 7 estudantes
entrados através dessa modalidade no ano 2015/2016, prevemos a manutenção desta tendência nos próximos anos.
Como referido e de um modo geral, o recrutamento de estudantes de 1º ano, 1ª vez, apresenta uma tendência
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satisfatória no que diz respeito a candidatos e a colocados. Os cursos de Análises Clínicas e Saúde Pública e de
Radiologia foram descontinuados, o que explica a diminuição de estudantes nestes cursos. Em sua substituição, a
ESSUAlg criou os cursos de Ciências Biomédicas Laboratoriais e de Imagem Médica e Radioterapia, respetivamente.
O curso de Terapia da Fala não abriu vagas de 1º ano, 1ª vez, no ano letivo 2015/16.
No que diz respeito à nota média dos colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso para o ano 2015,
constatamos para o curso de licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais um valor de 142.4, para o curso de
licenciatura em Dietética e Nutrição um valor médio de 126.3, para o curso de licenciatura em Enfermagem a média foi
de 139.6, para o curso de licenciatura em Farmácia 123.5, para o curso de licenciatura em Imagem Médica e
Radioterapia o valor médio foi de 130.8 e para o curso de licenciatura em Ortoprotesia o valor médio foi 130.9.
Considerando a percentagem de candidatos com origem regional (distrito de Faro) verificamos para o curso de
licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais um valor de 54%, no que diz respeito ao curso de licenciatura em
Dietética e Nutrição constatamos que 39% dos candidatos eram oriundos do distrito, relativamente ao curso de
licenciatura em Enfermagem verificamos um valor de 53%, 57% dos candidatos ao curso de licenciatura em Farmácia
eram provenientes do distrito de Faro, para o curso de licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia temos 78% dos
candidatos provenientes de Faro e 58% dos candidatos para o curso de licenciatura em Ortoprotesia eram
provenientes da região.
Relativamente aos cursos de licenciatura da ESSUAlg, no que diz respeito aos colocados em primeira opção,
constatamos para o curso de licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais um valor de 64%, para o curso de
licenciatura em Dietética e Nutrição um valor de 50%, para a licenciatura em Enfermagem 82%, para o curso de
licenciatura em Farmácia 40% dos colocados estavam em primeira opção, 56% dos candidatos colocados no curso de
Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia estavam em primeira opção e para 50% dos colocados no curso de
licenciatura em Ortoprotesia esta foi a sua primeira opção.
A ESSUAlg está sensível às flutuações esperadas na procura dos cursos que oferece e neste sentido tem vindo a
promover a abertura da oferta formativa a novos públicos e o intercâmbio de estudantes, integrando redes nacionais e
internacionais que projetam a sua atividade dentro e fora do país, captando assim, novos estudantes. Está igualmente
sensível a flexibilizar a sua oferta formativa no sentido de, otimizando os seus recursos, dar resposta também às
necessidades formativas emergentes na área da Saúde.
C3. Students:
In the last three academic years, there was an increase of approximately 18% in the total number of students enrolled
in the first year of ESSUAlg courses. For the undergraduate course in Biomedical and Laboratorial Sciences we had an
increase of 14 students, for the undergraduate course in Dietetics and Nutrition we verified a positive differential of 10
students, for the undergraduate course in Nursing the increase was 5 students, relative to the Degree in Medical Image
and Radiotherapy we verified an increase of 14 students and for the degree in Orthoprotesics of 6 students. We
highlight an increase in the number of students entering through the special entrance and entry contest for
international students, which did not exist in 2014/2015 and with seven students entered through this modality in the
year 2015/2016, we foresee the continuation of this trend in the coming years.
As mentioned above and in general, the recruitment of first-year students, the first time, shows a satisfactory trend
with regard to candidates and placements. The courses of Clinical Analysis and Public Health and Radiology were
discontinued, which explains the decrease of students in these courses. In its replacement, ESSUAlg created the
Biomedical Sciences Laboratory and Medical Imaging and Radiotherapy courses, respectively. The Speech Therapy
course did not open 1st year places, 1st time, in the 2015/16 school year.
With regard to the average grade of those placed in the first phase of the National Access Contest for the year 2015, we
found for the degree in Biomedical Sciences Laboratory a value of 142.4, for the degree in Dietetics and Nutrition an
average value of 126.3, for the degree in Nursing the average was 139.6, for the degree in Pharmacy 123.5, for the
degree in Medical Image and Radiotherapy the average value was 130.8 and for the degree in Orthoprotesics the value
average was 130.9,
Considering the percentage of candidates with a regional origin (district of Faro), 54% of the undergraduate course in
Biomedical Laboratory Science was verified. As regards the undergraduate course in Dietetics and Nutrition, 39% of
the candidates came from the district, in relation to the Nursing course, we found a value of 53%, 57% of the
candidates for the degree in Pharmacy were from the district of Faro, for the degree in Medical Imaging and
Radiotherapy we have 78% of the candidates coming from Faro and 58% of the candidates for the degree in
Orthoprotesics were from the region.
Regarding ESSUAlg's undergraduate courses, for the first option, we found a 64% value for the undergraduate course
in Biomedical Laboratory Sciences, for a 50% undergraduate course in Dietetics and Nutrition. The degree in Nursing
82%, for the undergraduate degree in Pharmacy 40% of those placed were in the first option, 56% of the candidates
placed in the Medical Imaging and Radiotherapy degree were in the first option and for 50% of those placed in the
Orthoprotesics degree this was their first option.
ESSUAlg is sensitive to the expected fluctuations in the demand for the courses offered and in this sense has been
promoting the opening of the training offer to new audiences and the exchange of students, integrating national and
international networks that project their activity inside and outside the country, capturing new students. It is also
sensitive to the flexibility of its training offer in order to optimize its resources and to respond to emerging training
needs in the area of Health.
C4. Diplomados:
Entre os anos 2011 e 2015 a ESSUAlg contabilizou um total de 719 diplomados. Para o período de tempo referido, o
curso de licenciatura em Análises Clinicas e Saúde Pública formou 100 novos profissionais com uma taxa de
empregabilidade de 95%, o curso de licenciatura em Dietética e Nutrição apresentou 93 diplomados para uma taxa de
empregabilidade de 92,5%, superior à média nacional para a área de formação que é de 89.5%, o curso de licenciatura
em Enfermagem formou 137 enfermeiros com uma taxa de empregabilidade de 99.3% superior à média nacional
correspondente a 97.1%, 80 foi o número total de diplomados para o curso de licenciatura em Farmácia apresentando
uma taxa de empregabilidade de 100% também superior à média nacional de 93.2%, o curso de licenciatura em
Ortoprotesia formou 89 profissionais com uma taxa de empregabilidade de 97.8% também esta superior à média
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nacional de 92.6%, o curso de Licenciatura em Terapia da Fala apresentou um total de 120 novos diplomados com uma
taxa de empregabilidade de 95% também esta superior à média nacional de 89.5% e o curso de licenciatura em
Radiologia formou 100 novos profissionais com uma taxa de empregabilidade de 91%.
Constatamos que o acesso ao mercado de trabalho pelos diplomados da ESSUAlg revela bons valores, apresentando
taxas de empregabilidade, em média, superiores à média nacional para a área de formação (público) e para o Ensino
Superior Público em geral, situada nos 91.6% (para dados relativos a dezembro de 2015).
Estes valores positivos são, indubitavelmente, um reflexo da qualidade formativa da ESSUAlg. A formação na área da
saúde na região tem já uma história de várias décadas, nomeadamente na formação de enfermeiros para as
instituições de saúde regionais e nacionais e desde 2003 também nas restantes áreas cientificas da Escola. Neste
contexto, as entidades empregadoras reconhecem a qualidade dos estudantes que concluem os seus percursos
formativos na ESSUAlg, tendo muitas vezes a oportunidade de constatar o nível elevado de competência dos mesmos
ainda durante os frequentes períodos de estágios, ensinos clínicos ou outros momentos de formação em contexto
clinico, não hesitando em integrar os recém-diplomados nas suas equipas de saúde.
C4. Graduates:
Between the years, 2011 and 2015 ESSUAlg counted 719 graduates. For the mentioned period, the undergraduate
course in Clinical Analysis and Public Health trained 100 new professionals with a rate of employability of 95%, the
undergraduate course in Dietetics and Nutrition presented 93 graduates for an employability rate of 92.5 %, higher than
the national average for the training area, which is 89.5%. The undergraduate Nursing course comprised 137 nurses
with a employability rate of 99.3% higher than the national average corresponding to 97.1%, 80 was the total number of
graduates for undergraduate degree in Pharmacy presenting a 100% employability rate also higher than the national
average of 93.2%. The degree in Orthoprotesics formed 89 professionals with an employability rate of 97.8% also this,
higher than the national average of 92.6%. The Degree in Speech Therapy presented 120 new graduates with a rate of
employability of 95% also higher than the average and the degree in Radiology trained 100 new professionals with a
91% employability rate.
We find that access to the labor market by ESSUAlg graduates reveals good values, with average employability rates
higher than the national average for training (public) and Public Higher Education in general, which is 91.6% ( for data
from December 2015).
These positive values are undoubtedly a reflection of the Education Quality of ESSUAlg. Training in the area of health
in the region has already had a history of several decades, namely in the training of nurses for regional and national
health institutions and since 2003 also in the other scientific areas of the School. In this context, employers
acknowledge the quality of the students who complete their training courses at ESSUAlg and often have the
opportunity to observe their high level of competence even during frequent periods of internships, clinical teaching or
other training clinical context, with no hesitation in integrating new graduates into their health teams.
C5. Corpo docente:
A ESSUAlg dispõe de um corpo docente próprio qualificado na área do ciclo de estudos, constituído por 97 docentes,
35 (36.1%) dos quais em dedicação exclusiva ou a tempo integral, 26 com contratos iguais ou superiores a 50% e os
restantes com contratos inferiores a 50%. Segundo a categoria o corpo docente da Escola conta com 3
coordenadores, 43 professores adjuntos ou professores adjuntos convidados, 48 assistentes 1º e 2º triénio ou
assistentes convidados e 2 enfermeiros monitores. O corpo docente da ESSUAlg integra 21 doutorados,18 deles a
tempo integral (18.85 ETI), 10 docentes com titulo de especialista atribuído no âmbito do Decreto-Lei n.º 206 de 2009, 5
destes a tempo integral (7.375 ETI) e 30 docentes especialistas de reconhecida experiência e competência profissional
pelo Conselho Técnico Cientifico da ESSUAlg, perfazendo um total de 62.9% do corpo docente.
Os coordenadores/diretores de curso dos percursos formativos de 1º ciclo da ESSUAlg são docentes doutorados ou
especialistas, em regime de tempo integral ou em exclusividade, especializados na respetiva área de formação. Os
coordenadores/diretores de curso, dos percursos formativos de 2º ciclo da ESSUAlg são docentes doutorados em
regime de tempo integral ou em exclusividade e também especializados na área de formação em causa. De referir que
a lecionação de todas as unidades curriculares integrantes dos planos de estudos dos ciclos de estudo da ESSUAlg,
são asseguradas por docentes devidamente qualificados na respetiva área do conhecimento e a sua carga letiva é
aceitável.
A ESSUAlg tem vindo a fazer um considerável esforço, que se irá manter, no sentido da adequação em número do seu
corpo docente, particularmente no que diz respeito à percentagem de docentes a tempo integral e especialmente
doutorados ou especialistas.
C5. Teaching staff:
ESSUAlg has a qualified teaching staff in the area of the study cycles, consisting of 97 professors, 35 (36.1%) of whom
are in full-time dedication or exclusivity, 26 with contracts equal to or greater than 50%, and the remaining contracts
less than 50%. According to the category, the School has three coordinators, 43 assistant professors or assistant
professors, 48 assistant 1st and 2nd triennium or invited assistants and 2 monitors. The ESSUAlg comprises 21 PhDs,
18 of them full-time (18.85 ETI), 10 professors with specialist qualifications awarded under Decree-Law no. 206 of 2009,
5 of them full-time (7,375 ETI) and 30 Professors of recognized experience and professional competence by the
Technical Scientific Council of ESSUAlg, making up a total of 62.9% of the teaching staff.
The course coordinators / directors of ESSUAlg's 1st cycle training courses are PhD or specializing, full-time or
exclusive teachers in their area of training. The course coordinators/directors of the ESSUAlg 2nd cycle training
courses are full-time or exclusive doctoral docents and specializing in the training area. It should be noted that the
teaching of all curricular units that are part of the ESSUAlg curricula study plans are carried out by suitably qualified
teachers in their area of knowledge and their academic load is acceptable.
ESSUAlg has made a considerable effort towards the adequacy of the number of teachers, particularly as regards the
percentage of full-time teachers, especially doctorates or specialists.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

88/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
Esta Unidade Orgânica dispõe de instalações adequadas às suas necessidades, distribuídas pelos diferentes Campi
da UAlg, contando com 40.05m2 de áreas de apoio – serviços, com 49.70m2 de uma área de apoio a laboratório de
ensino, com 36.54m2 de área de apoio técnico, com uma área de 259.27m2 de arrecadação, com 18.43m2 destinado à
Associação Académica, uma área de 12.90m2 de Consultório para prestação de serviços, 282.72m2 de espaços
destinados a ensino/estudo, 14.09m2 para o Gabinete do Diretor, 76m2 de gabinete de serviços, 289.07m2 para
gabinetes de docentes, 23.92m2 para o grupo de voluntariado, 129,83m2 para o Laboratório de Audição e Terapia da
Fala, 434.66m2 para laboratórios de Ensino, dedicados às áreas especificas de Ciências Biomédicas Laboratoriais,
Farmácia, Dietética, Nutrição e Enfermagem, 202.90m2 para o laboratório de Ortoprotesia, 10.95m2 para o Núcleo de
Enfermagem, 11.90m2 para o Núcleo de Nutrição e Dietética, 19.60m2 para o Núcleo de Ortoprotesia e Farmácia,
10.11m2 para sala de funcionários, 30.96m2 para sala de reuniões, 13.30m2 para o Secretariado, 22.12m2 para o
Secretariado da Direção, do CTC e do Conselho Consultivo, 14.13m2 para o Secretariado do Conselho Pedagógico,
31.49m2 para a Unidade de Apoio à Gestão Académica, 19.41m2 para a Unidade de Apoio à Gestão Financeira e
Patrimonial, 10.01m2 para a Unidade de Apoio à Qualidade, Investigação e Formação Avançada, 17.03m2 para a
Unidade de Apoio aos Recursos Humanos e 15.92m2 para a Unidade de Apoio Informático e Audiovisual.
No total a ESSUAlg perfaz uma área aproximada de 1800 m2, considerando-se que serve as necessidades atuais em
termos de formação, investigação e prestação de serviços. Os espaços comuns, salas de aula e laboratórios de apoio
aos cursos, embora adequados, requerem conservação, ampliação e renovação de equipamentos, exigindo a breve
trecho investimento para este efeito.
C6. Facilities:
This Organic Unit has facilities adapted to its needs, distributed by the different UAlg Campi, counting on 40.05m2 of
support areas - services, with 49.70m2 of an area of support to the teaching laboratory, with 36.54m2 of technical
support area , with an area of 259.27m2 of collection, with 18.43m2 allocated to the Academic Association, an area of
12.90m2 of consulting room to provide services, 282.72m2 of space for teaching / study, 14.09m2 for the Office of the
Director, 76m2 289.07m2 for teachers' offices, 23.92m2 for the volunteer group. Regarding laboratories we have,
129.83m2 for the Speech Therapy and Hearing Laboratory, 434.66m2 for teaching laboratories, dedicated to the specific
areas of Biomedical Laboratorial Sciences, Pharmacy, Dietetics, Nutrition and Nursing, 202.90m2 for the
Orthoprotesics laboratory, 10.95m2 for the Nursing nucleus, 11.90m2 for the Nutrition and Dietetics Nucleus, 19.60m2 p
10.11m2 for the staff room, 30.96m2 for the meeting room, 13.30m2 for the Secretariat, 22.12m2 for the Secretariat of
the Directorate, the CTC and the Advisory Board, 14.13m2 for the Council Secretariat Pedagogical, 31.49m2 for the
Support Unit for Academic Management, 19.41m2 for the Financial and Asset Management Support Unit, 10.01m2 for
the Quality, Research and Advanced Training Support Unit, 17.03m2 for the Resource Support Unit Human and 15.92
m2 for the Computer and Audiovisual Support Unit.
In total, ESSUAlg covers an area of approximately 1800 m2, considering that it serves the current needs in terms of
training, research and service provision. The common spaces, classrooms and laboratories to support the courses,
although adequate, require conservation, expansion and renovation of equipment, requiring some investment for this
purpose.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Os docentes da ESSUAlg têm vindo a investir um considerável esforço no desenvolvimento de projetos de
investigação orientada, no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento profissional de alto nível.
Este esforço refletiu-se no desenvolvimento de diversos projetos de investigação, nomeadamente para submissão de
candidaturas a financiamento de âmbito nacional e internacional, quer envolvendo docentes da Unidade Orgânica, do
Centro de Estudos e Desenvolvimento em Saúde, de outras Unidades Orgânicas e Centros de Investigação da
Universidade do Algarve, mas também de redes e consórcios nacionais e internacionais. A disseminação de
resultados em encontros científicos nacionais e internacionais e publicações em revistas cientificas para os anos em
avaliação resultou em cerca de 64 publicações em revistas essencialmente de tiragem internacional envolvendo cerca
de 45 docentes da ESSUAlg, 93 comunicações em eventos científicos de âmbito nacional e internacional e 58 posters
apresentados em reuniões cientificas também de âmbito nacional e internacional. Os docentes também estiveram
envolvidos na organização e dinamização de diversos eventos de carácter cientifico, nomeadamente integrando
comissões cientificas e organizadoras em 56 eventos. No sentido de atualizar conhecimentos os docentes da ESSUAlg
participaram ainda em 91 eventos de carácter cientifico.
Foram desenvolvidas algumas candidaturas a financiamento ao programa INTERREG e à Comunidade Europeia, no
âmbito do Programa H2020. Os docentes da ESSUAlg estiveram envolvidos em cerca de 40 projetos de Investigação e
desenvolvimento, entre os quais podemos apontar:
- “Joint Implementation of Guidelines for oSteoArthritis in Western Europe - JIGSAW-E”. EIT HEALTH – Call 2015INNOVATION Total Project Budget: 499870 €.
- 02/SAICT/2016-THEAA: Tourism, Health and Wellness for Mature Adults. Desenvolvimento de um produto de turismo
de saúde inovador projetado para a população idosa (turistas e residentes).
- Candidatura submetida ao CRESC-Algarve "Ciclo internacional de Promoção e Divulgação da DM" - entidade
promotora: Câmara Municipal de Tavira.
- Colaboração com a Câmara Municipal de Albufeira no Census Sénior -Tratamento e análise de dados.
- EP - INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) Convocatória: 1 - Primeira convocatória Identificador: 481
Acrónimo: MEDITA Título: Dieta Mediterrânica Promove Saúde Código: 481_MEDITA_5_P Result: UALG’s Budget:
157907,03€.
- H2020 proposal to Call: Topic SC1-PM-09-2016 Call nº: H2020-SC1-2016 –2017 (RIA); Project: EuroSTEP-OA: –
European Project on Stratified Pathways for knee Osteoarthritis; Total Project Budget: 6 592 436 €.
- Interreg_Mediterranean; Priority Axis 1: Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and
sustainable growth To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED
area with Project: MIAGI- Med Innovation Alliance 4 active and healthy ageing; Total Project Budget: 2 970 787.75 €;
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UALG’s Budget: 257 054.25 €.
- Programa operativo: EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEP); Project: CIE - Centro Internacional sobre el
Envejecimento; Total Project Budget: 9 274 146.8 €; UALG’s Budget: 3 528 935.19 €.
- Projeto “Training for healthy eating (THEA)”- Compromisso aceite pela European Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing” da European Commission (EIP-AHA).
- Projeto Controlo Temporal da Diferenciação Celular: Rede de Regulação Genética no Controlo Temporal da
Especificação da Mesoderme Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal (Ref:
PTDC/BEXBID/5410/2014).
- Projeto de Impressão de Mão protésica 3D.
- Projeto em parceria com a Camara Municipal de Albufeira e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve “Bem-estar das crianças em Albufeira”.
- Projeto Nutrition UP65 | Formação profissionais de saúde - “Estratégias alimentares e nutricionais para pessoas
idosas em contexto clínico”.
- Projeto Physical activity Sub-Group of action Plan A3 of the European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing.
- Projeto Relação entre o consumo de substâncias nocivas, automedicação, autoconceito e inteligência emocional em
estudantes de Enfermagem.
- Projeto WIDER - Programa de Cooperação Territorial Europeia, no âmbito do Programa MED: Europe in the
Mediterranean (Projecto com Financiamento do FEDER). Resultados já divulgados publicamente em 2016.
- Projetos de IC&DT Politécnicos - concurso SAICT-02/2016, “CIANOPRODTOX - Monitoring and Application of a New
Analytical Methods for Cyanotoxins Detection in Golf Courses and Reservoirs”.
- SHARA (Survey of Health and Ageing in the Region of Algarve) is a project aiming to screen elderly lifestyle, quality
of life and health condition, in the Algarve. (The project was submitted and accepted as a Commitment to European
Partnership on Healthy and Ageing (EIP-AHA) under the sub group A3: Action for prevention of functional decline and
frailty.
-“Exercise and Diet approach to Chronic Disease in Elderly – EDDE”). https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitmentstracker/a3/exercise-and-diet-approach-chronic-disease-elderly-edde_en.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
The ESSUAlg faculty have been investing a considerable effort in the development of oriented research projects,
technological development and high-level professional development.
This effort was reflected in the development of several research projects, namely for submission for funding at national
and international level, involving teachers from the Organic Unit, the Center for Studies and Development in Health,
other Organic Units and Research Centers Of the University of Algarve, but also of national and international networks
and consortiums. The dissemination of results in national and international scientific meetings and publications in
scientific journals for the years under evaluation resulted in about 64 publications in magazines mainly of international
circulation involving about 45 ESSUAlg professors, 93 communications in national and international scientific events
and 58 posters presented at scientific meetings also nationally and internationally. The teachers were also involved in
the organization and of various scientific events, including integrating scientific and organizer committees in 56
events. In order to update knowledge, the ESSUAlg teachers also participated in 91 scientific events.
Some applications for funding have been made to the INTERREG program and to the European Community under the
H2020 program. The ESSUAlg teachers were involved in about 40 research and development projects, among which we
can point out:
- “Joint Implementation of Guidelines for oSteoArthritis in Western Europe - JIGSAW-E”. EIT HEALTH – Call 2015INNOVATION Total Project Budget: 499870 €.
- 02/SAICT/2016-THEAA: Tourism, Health and Wellness for Mature Adults. Desenvolvimento de um produto de turismo
de saúde inovador projetado para a população idosa (turistas e residentes).
- Candidatura submetida ao CRESC-Algarve "Ciclo internacional de Promoção e Divulgação da DM" - entidade
promotora: Câmara Municipal de Tavira.
- Colaboração com a Câmara Municipal de Albufeira no Census Sénior -Tratamento e análise de dados.
- EP - INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) Convocatória: 1 - Primeira convocatória Identificador: 481
Acrónimo: MEDITA Título: Dieta Mediterrânica Promove Saúde Código: 481_MEDITA_5_P Result: UALG’s Budget:
157907,03€.
- H2020 proposal to Call: Topic SC1-PM-09-2016 Call nº: H2020-SC1-2016 –2017 (RIA); Project: EuroSTEP-OA: –
European Project on Stratified Pathways for knee Osteoarthritis; Total Project Budget: 6 592 436 €.
- Interreg_Mediterranean; Priority Axis 1: Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and
sustainable growth To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED
area with Project: MIAGI- Med Innovation Alliance 4 active and healthy ageing; Total Project Budget: 2 970 787.75 €;
UALG’s Budget: 257 054.25 €.
- Programa operativo: EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEP); Project: CIE - Centro Internacional sobre el
Envejecimento; Total Project Budget: 9 274 146.8 €; UALG’s Budget: 3 528 935.19 €.
- Projeto “Training for healthy eating (THEA)”- Compromisso aceite pela European Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing” da European Commission (EIP-AHA).
- Projeto Controlo Temporal da Diferenciação Celular: Rede de Regulação Genética no Controlo Temporal da
Especificação da Mesoderme Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal (Ref:
PTDC/BEXBID/5410/2014).
- Projeto de Impressão de Mão protésica 3D.
- Projeto em parceria com a Camara Municipal de Albufeira e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve “Bem-estar das crianças em Albufeira”.
- Projeto Nutrition UP65 | Formação profissionais de saúde - “Estratégias alimentares e nutricionais para pessoas
idosas em contexto clínico”.
- Projeto Physical activity Sub-Group of action Plan A3 of the European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing.
- Projeto Relação entre o consumo de substâncias nocivas, automedicação, autoconceito e inteligência emocional em
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estudantes de Enfermagem.
- Projeto WIDER - Programa de Cooperação Territorial Europeia, no âmbito do Programa MED: Europe in the
Mediterranean (Projecto com Financiamento do FEDER). Resultados já divulgados publicamente em 2016.
- Projetos de IC&DT Politécnicos - concurso SAICT-02/2016, “CIANOPRODTOX - Monitoring and Application of a New
Analytical Methods for Cyanotoxins Detection in Golf Courses and Reservoirs”.
- SHARA (Survey of Health and Ageing in the Region of Algarve) is a project aiming to screen elderly lifestyle, quality
of life and health condition, in the Algarve. (The project was submitted and accepted as a Commitment to European
Partnership on Healthy and Ageing (EIP-AHA) under the sub group A3: Action for prevention of functional decline and
frailty.
- “Exercise and Diet approach to Chronic Disease in Elderly – EDDE”). https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitmentstracker/a3/exercise-and-diet-approach-chronic-disease-elderly-edde_en.
C8. Produção artística:
Não aplicável
C8. Artistic output:
Not applicable
C9. Prestação de serviços à comunidade:
A ESSUAlg disponibiliza à Comunidade Académica e à Comunidade em geral uma série de serviços centrados nas
suas principais áreas cientificas e que traduzem o seu compromisso com a comunidade onde se insere no sentido de
facilitar e promover o nível de saúde e qualidade de vida.
Podemos assim apontar:
Gabinete De Aconselhamento Alimentar (Responsável: Maria Palma Mateus)
Domínios e áreas científicas: Ciências da Vida e da Saúde
Palavras-Chave: Nutrição; Alimentação; Aconselhamento nutricional; Aconselhamento alimentar
Competências Científicas e Tecnológicas / Serviços I&DT passíveis de serem prestados à comunidade: Avaliar o
estado nutricional de diferentes populações-alvo e elaboração de programas de intervenção promotores de hábitos
alimentares saudáveis; Prestar aconselhamento nutricional e alimentar e implementação de terapêuticas dietéticas no
tratamento e ou prevenção de doenças; Planificar ementas para diferentes grupos da população; Participar em
equipas de investigação e em programas de educação para a saúde.
Serviços prestados por profissionais de saúde da Área Departamental de Dietética e Nutrição da ESSUAlg
Laboratório de Audição e Terapia Da Fala - LATF
Responsável: Ana Inês Tavares
Domínios e áreas científicas: Ciências da Vida e da Saúde
Palavras-Chave: Terapia da Fala; Linguagem; Comunicação; Audição; Voz
Competências Científicas e Tecnológicas: prestar serviços de terapia da fala e exames audiológicos à população da
região do Algarve; desenvolver projetos de investigação que permitam o avanço do conhecimento no âmbito da
Terapia da Fala e da Audiologia
Serviços I&Dt Passíveis De Serem Prestados À Comunidade: O LATF é constituído por uma equipa de profissionais
qualificada, dinâmica e empenhada em prevenir, avaliar, diagnosticar, tratar e investigar a comunicação humana e
perturbações relacionadas, ao nível da fala e linguagem, bem como alterações relacionadas com a função auditiva.
No LATF são prestados os Seguintes Serviços de Saúde: Consultas de Terapia da Fala; Exames audiológicos
O LATF presta serviços de saúde à população, em regime privado ou em regime convencionado, ao abrigo de acordo
estabelecido com a ARS.
Laboratório de Culinária Aplicada
Responsável: Ezequiel Pinto
Domínios e áreas científicas: Ciências da Vida e da Saúde
Palavras-Chave: Nutrição; Alimentação saudável; Culinária saudável; Hands on cooking
Competências Científicas e Tecnológicas / Serviços I&DT passíveis de serem prestados à Comunidade: Desenvolver e
aplicar técnicas de culinária saudável através da oferta de workshops e de cursos breves destinados à população em
geral; Promover a implementação de práticas alimentares saudáveis destinadas a diferentes populações alvo através
da oferta de workshops e de cursos breves destinados à população em geral; Organizar workshops e cursos de
culinária adaptada a diferentes patologias e a necessidades nutricionais específicas das diferentes faixas etárias;
Laboratório de Ortoprotesia
Responsável: João Miguel Quintino Guerreiro
Domínios e áreas científicas: Ciências da Vida e da Saúde / Diagnóstico, Terapêutica e Saúde Pública
Palavras-Chave: Reabilitação, Próteses, Ortóteses, Ajudas técnicas, Dispositivos de apoio, Deficiência
Competências Científicas e Tecnológicas:
Consultoria técnica; Ortóteses de tronco; Ortóteses de membro superior; Ortóteses de crânio; Ortóteses de membro
inferior AFO; Ortóteses de membro inferior KAFO; Assentos moldados e posicionamento; Cadeiras de rodas; Próteses
de membro inferior; Ortóteses plantares; Materiais aplicados a dispositivos ortoprotésicos; Acessibilidades
Medições e avaliações: Antropometria; Análise de pressões plantares; Goniometria; Avaliação ergonómica de ajudas
técnicas; Dinamometria
Confeção de próteses, ortóteses e adaptações/ ajudas técnicas: molde negativo com ligaduras de gesso ou espuma
fenólica; molde positivo através da utilização de gesso líquido; Moldagem de dispositivos por processo de
termomoldagem (termoplásticos) ou de laminagem (resinas termofixos); desbaste (desenho final) e processo de
acabamento (aplicação de velcro, rebites, colagem de componentes)
Serviços I&DT passíveis de serem prestados à Comunidade (processo depende do tipo de componentes necessários):
Manutenção de cadeiras de rodas: Possibilidade de trabalho com cadeiras de rodas desportivas; Talas AFO (Ankle –
Foot – Orthosis); KAFO (Knee - Ankle - Foot - Orthosis); Adaptações para desporto; trabalhos também na área de
Desporto adaptado; Próteses de membro inferior; Ortóteses de tronco; Ortóteses plantares:
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Gabinete de Gestão da Medicação
Responsável: Tânia Nascimento
Domínios e áreas científicas: Ciências da Vida e da Saúde/Farmácia
Palavras-Chave: Aconselhamento Farmacoterapêutico; Gestão da Medicação; Medicamentos; Uso Responsável do
Medicamento
Competências Científicas e Tecnológicas: Desenvolvimento de projetos de investigação que permitam o avanço do
conhecimento na área do uso responsável do medicamento; Identificação e avaliação de necessidades relacionadas
com o circuito do medicamento em instituições de apoio à comunidade; Identificação e prevenção de resultados
clínicos negativos associados ao uso dos medicamentos pela população, nomeadamente:
Serviços I&DT passíveis de serem prestados à comunidade: O Gabinete de Gestão da Medicação é constituído por
uma equipa de profissionais da Área Departamental de Farmácia da ESSUAlg que presta serviços de: Consultadoria
no circuito do medicamento; Revisão da medicação; Educação terapêutica.
C9. Consultancy:
ESSUAlg provides the Academic Community and the Community in general with several services focused on its main
scientific areas and which reflect its commitment to the community where it is inserted in order to facilitate and
promote health and quality of life.
We can thus point out:
Office of Food Counseling (Head: Maria Palma Mateus)
Fields and scientific areas: Life Sciences and Health
Keywords: Nutrition; Feeding; Nutrition counseling; Food counseling
Scientific and Technological Competences / R&D Services Available to the Community: Evaluate the nutritional status
of different target populations and design intervention programs that promote healthy eating habits; Provide nutritional
and food counseling and implementation of dietary therapies in the treatment and / or prevention of diseases; Plan
menus for different population groups; Participate in research teams and health education programs.
Services provided by health professionals from the Departmental Department of Dietetics and Nutrition of ESSUAlg
Hearing and Speech Therapy Laboratory - LATF
Responsible: Ana Inês Tavares
Fields and scientific areas: Life Sciences and Health
Keywords: Speech Therapy; Language; Communication; Hearing; Voice
Scientific and Technological Skills: to provide speech therapy services and audiological tests to the population of the
Algarve region; develop research projects that allow the advancement of knowledge in the field of Speech Therapy and
Audiology
LATF is a qualified, dynamic and committed team of professionals to prevent, evaluate, diagnose, treat and investigate
human communication and related disorders at the level of speech and language, as well as changes Related to
auditory function.
In LATF the following Health Services are provided: Speech Therapy Consultations; Audiological tests
LATF provides health services to the population, under private regime or under a contractual regime, under an
agreement with ARS.
Laboratory of Applied Cooking
Responsible: Ezequiel Pinto
Fields and scientific areas: Life Sciences and Health
Keywords: Nutrition; Healthy eating; Healthy cuisine; Hands on cooking
Scientific and Technological Competences / R&DT services that can be provided to the Community: Develop and apply
healthy cooking techniques through the provision of workshops and short courses for the general population;
Promote the implementation of healthy food practices aimed at different target populations through the provision of
workshops and short courses for the general population; Organize workshops and cooking courses adapted to
different pathologies and nutritional needs specific to different age groups;
Orthoprotesics Laboratory
Responsible: João Miguel Quintino Guerreiro
Fields and Scientific Areas: Life Sciences and Health / Diagnosis, Therapeutics and Public Health
Key words: Rehabilitation, Prosthetics, Orthotics, Technical aids, Devices of support, Disability
Scientific and Technological Competences:
Technical consultancy; Trunk orthosis; Upper limb orthoses; Orthoses of skull; Orthoses of lower limb AFO; KAFO
lower limb orthoses; Molded seats and positioning; Wheelchair; Lower limb prostheses; Plantar orthotics; Materials
applied to orthoprosthetic devices; Accessibilities
Measurements and evaluations: Anthropometry; Analysis of plantar pressures; Goniometry; Ergonomic evaluation of
technical aids; Dynamometry
Confection of prostheses, orthoses and adaptations / technical aids: negative mold with gypsum bandages or phenolic
foam; Positive mold through the use of liquid plaster; Molding of thermoforming or thermoforming devices (thermoset
resins); Roughing (final drawing) and finishing process (application of velcro, rivets, gluing of components)
R&D services available to the Community (process depends on the type of components required): Wheelchairs
maintenance: Possibility to work with sport wheelchairs; Talas AFO (Ankle - Foot - Orthosis); KAFO (Knee - Ankle Foot - Orthosis); Adaptations for sport; Also works in the area of Adapted Sport; Lower limb prostheses; Trunk
orthosis; Plantar Orthosis:
Medication Management Office
Responsible: Tânia Nascimento
Fields and Scientific Areas: Life Sciences and Health / Pharmacy
Keywords: Pharmacotherapeutic Counseling; Medication Management; Medicines; Responsible Use of the Medication
Scientific and Technological Competences: Development of research projects that allow the advancement of
knowledge in the area of responsible use of the medicine; Identification and assessment of needs With the drug circuit
in community support institutions; Identification and prevention of negative clinical results associated with the use of
medicines by the population, namely: R & TD services that can be provided to the community: The Medication
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Management Office is made up of a team of professionals from the Department of Pharmacy of ESSUAlg, which
provides services : Consultancy in the medicine circuit; Medication review; Therapeutic education.
C10. Colaboração nacional e internacional:
Um dos aspetos que tem vindo a assumir um protagonismo crescente no âmbito das atividades desenvolvidas na
ESSUAlg é o crescimento e fortalecimento das redes de colaboração nacional e internacional. Neste contexto têm-se
enfatizado os programas de mobilidade estimulando a mobilidade quer de estudantes quer de docentes tanto a nível
nacional como internacional. Relativamente à mobilidade de docentes estrangeiros para a ESSUAlg no ano de 2016
verificaram-se 12 situações de mobilidade todos eles de Espanha, das Universidades de Huelva, Cádiz, Sevilha e
Granada. No que diz respeito aos docentes da ESSUAlg em mobilidade exterior, verificaram-se 8 situações de
mobilidade, para o Brasil, Espanha, Itália, Grécia, Reino Unido, Polónia e Indonésia, enquadradas em bolsas de
mobilidade docente, equiparação a bolseiro, programas de mestrado e projetos de investigação de âmbito
internacional e também a titulo de convite direto aos docentes.
No âmbito do programa de mestrado Erasmus Mundus Nursing tivemos 11 estudantes em mobilidade na ESSUAlg,
sendo estes de proveniências tão diversas como: México, Paquistão; Vietnam, Gana, Ruanda, Indonésia, Espanha,
Nepal, Etiópia, Madagáscar. Relativamente à mobilidade Erasmus tivemos 1 estudante espanhol que veio estudar na
ESSUAlg e 9 estudantes da ESSUAlg que foram estudar para Espanha. Enquadrados em programas de mobilidade por
protocolo verificou-se para o ano letivo 22 estudantes (10 do Brasil, 4 de Macau e 2 do Chile) que vieram fazer
mobilidade na ESSUAlg e 2 estudantes nossos que realizaram o programa de mobilidade em Macau (Instituto
Politécnico de Macau - protocolo estabelecido pelo CCISP). No âmbito do programa de mobilidade Vasco da Gama
para o ano letivo em avaliação, 2 estudantes de Évora estiveram na ESSUAlg e um dos nossos estudantes esteve em
Setúbal.
Defende-se o fortalecimento de todas estas ações, reconhecendo-se os processos de mobilidade, seja ela nacional ou
internacional, como elemento essencial da nova sociedade do conhecimento e da promoção da formação ao longo da
vida, acreditando-se que promovem o desenvolvimento de competências em estudantes e docentes, permitem o
intercâmbio de experiencias, o debate sobre abordagens pedagógicas e o estabelecimento de redes de investigação e
formação, entre outros aspetos. As estratégias com vista a este fim, passam por uma maior divulgação dos programas
de mobilidade em todos os seus eixos, por uma definição de metas para cada uma das áreas cientificas em termos de
mobilidade de estudantes e docentes, pelo incentivo aos docentes para usarem as bolsas de mobilidade existentes na
UAlg, nomeadamente as atribuídas pelo Programa Erasmus+ e por um reconhecimento efetivo dos períodos de
mobilidade como mais-valias para a melhoria do desempenho docente.
Além dos aspetos referidos, sublinha-se a existência de 225 acordos específicos celebrados entre a ESSUAlg e
entidades públicas e privadas de âmbito nacional e internacional (ex. Alemanha, Espanha, Reino Unido, Cabo Verde,
Brasil) visando objetivos de cooperação na área da formação, investigação e outros e que refletem a visão
colaborativa, participativa e trabalho em rede que a ESSUAlg defendo e pela qual rege a ação.
C10. National and international cooperation:
One of the aspects that has assumed a growing role in the scope of the activities developed at ESSUAlg is the growth
and strengthening of national and international collaboration networks. In this context, mobility programs have been
emphasized, stimulating the mobility of both students and teachers at both national and international levels. With
regard to the mobility of foreign teachers to ESSUAlg in 2016, there were 12 mobility situations all of them from Spain
(Universities of Huelva, Cadiz, Seville and Granada). With regard to ESSUAlg's teachers in foreign mobility, there were
8 mobility situations for Brazil, Spain, Italy, Greece, the United Kingdom, Poland and Indonesia, with mobility
scholarships, fellowship Masters and research projects of international scope and also as a direct invitation to
teachers.
As part of the Erasmus Mundus Nursing Master’s program, we had 11 students on the move at ESSUAlg, from a variety
of backgrounds: Mexico, Pakistan, Vietnam, Ghana, Rwanda, Indonesia, Spain, Nepal, Ethiopia, and Madagascar.
Regarding Erasmus mobility, we had one Spanish student who came to ESSUAlg and nine ESSUAlg students who
went to Spain. 22 students (10 from Brazil, 4 from Macao and 2 from Chile) who came to make mobility at ESSUAlg and
two of our students who completed the mobility program in Macao (Instituto Politécnico of Macau - protocol
established by the CCISP). As part of the Vasco da Gama mobility program for the school year under evaluation, two
Évora students were at ESSUAlg and one of our students was in Setúbal.
It is advocated to strengthen all these actions, recognizing the mobility processes, whether national or international, as
an essential element of the new knowledge society and promoting lifelong learning, and the development of
Competencies in students and teachers, allowing the exchange of experiences, debate on pedagogical approaches and
the establishment of research and training networks, among other aspects. Strategies for this purpose include greater
dissemination of mobility programs in all its axes, a definition of targets for each of the scientific areas in terms of
mobility of students and teachers, encouraging teachers to use Mobility grants in the UAlg, in particular those awarded
by the Erasmus+ Program and by an effective recognition of mobility periods as an added value for improving teacher
performance.
In addition to the above, 225 specific agreements between ESSUAlg and national and international public and private
entities (e.g. Germany, Spain, United Kingdom, Cabo Verde, Brazil) have been signed with a view to cooperative
objectives in the area of Education, Research and others that reflect the collaborative, participatory and networking
vision that ESSUAlg advocates and governs its action.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
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C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
não se aplica
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
not applicable
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação e
funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). Na ESSUAlg o número de cursos com taxas de resposta igual ou
superior a 30% foi de 6 em 7, em 2012/13 e de 8 em 9, em 2015/2016. Durante esse período, apesar do processo se
esgotar na aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora
pelo SIMEA e sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1
a 6, a percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram
de 69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
No 2º semestre de 2015/16, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (41,2% na
ESSUAlg) e dos docentes de 84% (79,4% na ESSUAlg). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de
60% e a dos Diretores de Curso de 94% (na ESSUAlg foram de, respetivamente, 66,7% e 100%). Exemplos de medidas
de melhoria aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo
para uma adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com
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docentes cujo desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a
atualização de materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de
extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg’ management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg’ quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In ESSUAlg, the number of courses with response rates of 30% or more was 6 in 7 in 2012/13 and
8 in 9 in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires
to students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In 2015/16 in the 2nd semester, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 41,2% and 79,4% in the ESSUAlg). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of
Course Directors was94% (in the ESSUAlg these response rates were, respectively of 66,7% and 100%). Examples of
approved improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
A ESSUAlg faz um balanço positivo do ano letivo em análise, com a manutenção do número de estudantes de 1º ciclo
e do aumento do número de estudantes internacionais e em mobilidade, na vertente de ensino. Importa sublinhar que
no ano de 2016, conclui-se o ciclo de autoavaliações dos cursos da ESSUAlg iniciado em 2014, tendo-se conseguido a
acreditação da generalidade dos cursos de 1º ciclo, o que representa um resultado muito positivo dados alguns
constrangimentos ao nível dos recursos humanos.
Foi possível continuar a consolidação das parcerias existentes com outras entidades regionais, nacionais e
internacionais e criar outras, contribuindo para que a ESSUAlg se afirme cada vez mais como parceira em atividades
de transferência de conhecimento e tecnologia.
A prestação de serviços à comunidade continuou a ser uma aposta da ESSUAlg, muito embora a cooperação e a
prestação de mais e melhores serviços esteja dependente da melhoria das condições de trabalho, nomeadamente nos
laboratórios das várias Áreas Departamentais, e muito particularmente do reforço premente do corpo docente a tempo
integral e da sua tão necessária, consolidação.
Apesar das dificuldades e limitações, foi possível colaborar com as instituições/empresas que pretenderam
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desenvolver atividades em que o conhecimento existente na ESSUAlg representou uma mais-valia. Continuou-se a
trabalhar para a criação de condições favoráveis para consolidação das atividades de I&D já em curso e para a sua
ampliação, nomeadamente através do desenvolvimento das atividades do Centro de Estudos e Desenvolvimento em
Saúde (CES) e do desenvolvimento de projetos e submissão de candidaturas a financiamentos à Comunidade
Europeia, no âmbito do Programa H2020 e ao programa INTERREG, entre outras.
Deu-se continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Apoio à Qualidade da Formação, com a colaboração da
Unidade de Apoio à Qualidade, Investigação e Formação Avançada (UAQIFA), dos Diretores de Curso, dos Serviços
Académicos, dos Serviços de Informática e do Gabinete de Avaliação e Qualidade da Universidade do Algarve, tendose completado a 1ª fase de implementação do sistema de gestão académica (SIGES) e do sistema integrado de
monitorização do ensino aprendizagem (SIMEA), de modo a criar um Sistema de Garantia da Qualidade que permita
monitorizar e avaliar a qualidade do ensino.
Promoveram-se as alterações necessárias ao funcionamento dos ciclos de estudos e à formação avançada dos
docentes, tendo como base os resultados do processo de autoavaliação/acreditação dos cursos da ESSUAlg,
nomeadamente a consolidação do corpo docente através da contratação a tempo integral e parcial de alguns
especialistas nas áreas científicas dos cursos da ESSUAlg, da obtenção do grau de doutor por vários docentes e do
reconhecimento do titulo de especialista por provas públicas também de vários docentes.
Conscientes do enorme potencial da ESSUAlg, enquanto entidade formadora nas áreas das Tecnologias da Saúde e da
Enfermagem, particularmente relacionado com a sua diversidade e versatilidade, com as redes de parceiros que
integra, com o dinamismo do corpo docente e de toda a comunidade académica, consideramo-nos preparados para,
através de várias estratégias de qualificação e consolidação do corpo docente e de projeção e divulgação da
qualidade formativa da ESSUAlg, enfrentar os desafios e superá-los com sucesso.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".
C12. Final remarks:
ESSUAlg makes a positive assessment of the school year under analysis, with the maintenance of the number of 1st
cycle students and the increase in the number of international and mobile students in the teaching field. It should be
noted that in 2016, the cycle of self-assessments of the ESSUAlg courses started in 2014 was completed, and most of
the 1st cycle courses were accredited, which is a very positive result given some constraints at the level of human
resources.
It was possible to continue to consolidate existing partnerships with other regional, national and international entities
and to create others, thus helping ESSUAlg to increasingly affirm itself as a partner in knowledge and technology
transfer activities.
The provision of services to the community continued to be a commitment of ESSUAlg, although cooperation and the
provision of more and better services depended on the improvement of working conditions, in particular in the
laboratories of the various Departmental Areas, and in particular the full-time professors and its much needed,
consolidation.
Despite the difficulties and limitations, it was possible to collaborate with the institutions/ companies that wanted to
develop activities in which the existing knowledge in ESSUAlg represented a benefit. Continued work on creating
favorable conditions for the consolidation of already existing R&D activities and their expansion, namely through the
development of the Center for Studies and Development in Health (CES) and the development of projects and
submission of applications for funding to the European Community under the H2020 program and the INTERREG
program, among others.
The development of the Training Quality Support System was continued, with the collaboration of the Quality,
Research and Advanced Training Support Unit (UAQIFA), the Course Directors, the Academic Services, the Informatics
Services and the Office of Evaluation and Quality of the University of Algarve, and completed the first phase of
implementation of the academic management system (SIGES) and the integrated monitoring system for teaching
learning (SIMEA), in order to create a Quality Assurance System that allows Monitor and evaluate the quality of
teaching.
The necessary changes were made to the functioning of the study cycles and to the advanced training of the teachers,
based on the results of the self-assessment / accreditation process of the ESSUAlg courses, namely the consolidation
of the faculty through the full-time and part-time hiring of some experts in the scientific areas of ESSUAlg courses,
obtaining doctoral degrees by several professors and the recognition of the title of specialist by public examinations
also of several professors.
Aware of the enormous potential of ESSUAlg, as a training entity in the areas of Nursing and Health Technologies,
particularly related to its diversity and versatility, with the networks of partners that integrate, with the dynamism of the
faculty and the entire academic community, We consider ourselves prepared, through various strategies of
qualification and consolidation of the teaching staff and of projecting and disseminating the formative quality of
ESSUAlg, to face the challenges and overcome them successfully.
Further information about Annex II
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D. 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
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information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes
Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>
D1.2 - Licenciatura
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

CEF/0910/16467
ACEF/1516/16462
CEF/0910/28031
NCE/13/01346
NCE/14/01611
ACEF/1415/16472
ACEF/1415/16457

727
723
726
725
725
725
726

99
6
6
6
6
1
6

2011-12-13T00:00:00
2017-04-21T00:00:00
2012-07-04T01:00:00
2014-07-31T01:00:00
2015-02-03T00:00:00
2016-01-12T00:00:00
2016-06-09T01:00:00

Farmácia
Enfermagem
Terapia da Fala
Imagem Médica e Radioterapia
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Ortoprotesia
Dietética e Nutrição

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

NCE/13/01351

725

Ciências Biomédicas Laboratoriais

2014-07-31

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/16452
CEF/0910/16477

725
725

Análises Clínicas e Saúde Publica
Radiologia

D1.3 - Mestrado
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação /
Accreditation duration

Data / Date
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723

Enfermagem de Emergència e Cuidados Críticos Erasmus Mundus
Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde (c/
IPLisboa)

CEF/0910/27716 345

6

2012-0217T00:00:00
2012-0814T00:00:00

6

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
14/15
a

Ciclo de estudos / Study Programme

15/16
a

b

b

<sem resposta>
D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16467
CEF/0910/16462
CEF/0910/28031
NCE/13/01346
NCE/14/01611
ACEF/1415/16472
ACEF/1415/16457

727
723
726
725
725
725
726

Farmácia
Enfermagem
Terapia da Fala
Imagem Médica e Radioterapia
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Ortoprotesia
Dietética e Nutrição

13/14
a
b
25 9
33 35
24 6
0
0
0
0
23 6
25 23

14/15
a
b
25 18
33 38
24 8
0
0
0
0
23 6
25 29

15/16
a
b
25 22
33 40
0
0
25 27
25 30
23 10
25 33

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/27716
NCE/11/00861

345
723

Gestão e Avaliação de tecnologias em Saúde
Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos (Erasmus Mundus)

13/14
a b
25 24
25 14

14/15
a b
25 24
25 9

15/16
a b
25 14
25 8

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c6…

98/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)
15/16
a

Ciclo de estudos / Study Programme

b

<sem resposta>
D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16467
CEF/0910/16462
CEF/0910/28031
NCE/13/01346
NCE/14/01611
ACEF/1415/16472
ACEF/1415/16457
CEF/0810/16477
CEF/09/10/16452

727
723
726
725
725
725
726
725
725

Farmácia
Enfermagem
Terapia da Fala
Imagem Médica e Radioterapia
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Ortoprotesia
Dietética e Nutrição
Radiologia
Análises Clínicas e de Saúde Pública

13/14
a
83
139
90
0
0
87
106
109
103

b
8
31
26
0
0
24
21
27
24

14/15
a
82
138
67
0
0
65
113
90
95

b
21
28
22
0
0
22
16
18
22

15/16
a
78
148
45
74
59
48
122
20
41

b
13
37
23
0
0
10
23
17
21

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/27716
NCE/11/00861

345
723

Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde
Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos (Erasmus Mundus)

13/14
a
b
24 0
15 0

14/15
a
b
24 0
10 0

15/16
a
b
38 0
16 0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

67.6
17.6
85.2

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista / Área científica / Scientific Area
Specialist

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information
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António Fernando
Caldeira Lagem
Abrantes
Ana Maria Simões
Dias Perdigão Aleluia
Ana Bárbara Malta da
Costa Lapa
Ana Paula Fonseca
da Costa Carvalho
Ana Catarina
Bernardo Bárbara
Ana Catarina Baptista
de Jesus Correia
Ana Dora Parreira
Eduardo Guerreiro da
Veiga
Ana Maria de Melo
Sampaio de Freitas
Adriana Isabel
Rodrigues Cavaco
António José Filhó
Oliveira e Sousa
Ana Lúcia Bento da
Cruz
Ana Lúcia da Costa
Cardoso
Ana Luísa De Sousa
Coelho
Ana Maria Marques
Vieira Candeias
Ana Manuela Onofre
Meireles
Anabela de
Magalhães Ribeiro
Ana Paula de Almeida
Fontes
Ana Patrícia Gago
Mateus
Alexandra Proença
Viegas Mendonça
Ana Rita Moreira
Oliveira Possante
ANA SOFIA
MIGUENS
LAMAROSA
Bruno Miguel da Cruz
Martins
Carla Isabel Pires
Mendonça
Conceição Maria de
Jesus Mendonça
Jardim
Cristina Maria
Galveias de Jesus
Guerra Pimenta
Carla Rafael
Fernandes José
Carla Sofia Pereira
Guerreiro
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Professor Adjunto
ou equivalente
Monitor ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor

Título de
especialista
SOCIOLOGIA
(DL 206/2009)

100

Ficha
submetida

Sem Grau

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS

30

Ficha
submetida

Mestre

Biotecnologia - CNAEF 524

100

Ficha
submetida

Mestre

Intervenção Sócio-organizacional na
Saúde - Especialização em Políticas de
Administração

32.5

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

Infecção Associada aos Cuidados de
Saúde

30

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

Engenharia Biomédica

100

Ficha
submetida

Título de
Licenciado especialista
SOCIOLOGIA
(DL 206/2009)

100

Ficha
submetida

Mestre

OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS

18

Ficha
submetida

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

25

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

60

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

Ciências da Nutrição

25

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

45

Ficha
submetida

Mestre

Título de
OUTRAS CIÊNCIAS DA ENGENHARIA
especialista
E TECNOLOGIAS
(DL 206/2009)

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

15

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS

25

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Licenciado

OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS

12

Ficha
submetida

Mestre

Radiações Aplicadas às Tecnologias da
Saúde

40

Ficha
submetida

Licenciado

Medicina

20

Ficha
submetida

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

CIÊNCIAS DA SAÚDE

60

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

75

Ficha
submetida

Mestre

Gerontologia social

50

CTC da
Licenciado Instituição
proponente
CTC da
Licenciado Instituição
proponente

Ficha
submetida
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Emília Isabel Martins Professor Adjunto
Teixeira da Costa
ou equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Ezequiel António
Professor Adjunto
Marques Pinto
ou equivalente
Assistente
Fábio André Carvalho
convidado ou
Serra
equivalente
Filomena Adelaide
Professor Adjunto
Pereira Sabino de
ou equivalente
Matos
Assistente
Filipe Miguel Romeira
convidado ou
Soares
equivalente
Eduardo Manuel da
Costa Lucas

Filipe Jorge Ganboa
Martins Nave

Professor Adjunto
ou equivalente

Equiparado a
Inês Gago Rodrigues Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
Joana Catarina Alves
convidado ou
Rosas
equivalente
Equiparado a
João Francisco
Professor Adjunto
Venturinha Furtado
ou equivalente
José Júlio Condesso Professor Adjunto
Batata Sardinheiro
ou equivalente
Assistente
José Luis Enríquez
convidado ou
Morera
equivalente
Assistente
José Manuel da Cruz
convidado ou
Brás
equivalente
Equiparado a
João Miguel Quintino
Professor Adjunto
Guerreiro
ou equivalente
José Eusébio Palma
Pacheco

Professor Adjunto
ou equivalente

Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Kevin Barros Azevedo Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
Luís Miguel dos
convidado ou
Santos Guerra
equivalente
Assistente
Luís Manuel de
convidado ou
Moura Ferreira Silva
equivalente
José Miguel Viana
Pereira Queiroz

CTC da
Instituição
PSICOLOGIA
proponente
Título de
Licenciado especialista
CIÊNCIAS DA SAÚDE
(DL 206/2009)
Doutor

100

Ficha
submetida

50

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

25

Ficha
submetida

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Licenciado

Enfermagem

100

Ficha
submetida

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

35

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Doutor

720 - SAÚDE

100

Ficha
submetida

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Mestre

Saúde - Radiologia

15

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

OUTRAS CIÊNCIAS DA ENGENHARIA
E TECNOLOGIAS

50

Ficha
submetida

Gestão de Unidades de Saúde

25

Ficha
submetida

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Licenciado

Doutor

Doutor

Mestre

CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Instituição
proponente

Mestre

Doutor

Título de
especialista
CIÊNCIAS DA SAÚDE
(DL 206/2009)

100

Ficha
submetida

Luis Manuel Lima
Verde de Braz

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

50

Ficha
submetida

Maria Augusta
Professor Adjunto
Gomes Alves Ferreira ou equivalente

CTC da
Licenciado Instituição
OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS
proponente
Título de
Doutor
especialista
PSICOLOGIA
(DL 206/2009)
Título de
Mestre
especialista
OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS
(DL 206/2009)

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Luis Pedro Vieira
Ribeiro

Professor Adjunto
ou equivalente

Equiparado a
Assistente ou
equivalente
Assistente
Marta Alexandra Belo
convidado ou
Carrilho
equivalente

Maria Adelaide
Soares Paiva

Professor Adjunto
ou equivalente

Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
Marta Cristina Soares
convidado ou
Botelho
equivalente
Maria da Conceição Professor Adjunto
Silva Farinha
ou equivalente
Maria Cristina da
Silva Amorim

Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE

20

Ficha
submetida

Licenciado

726 - Ortoprotesia

52

Ficha
submetida

PSICOLOGIA

100

Mestre

Título de
especialista

Ficha
submetida
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Maria do Céu
Henriques Mendes
Pereira Neves
Maria da Conceição
Folgôa da Silva
Roubaco
Maria Dulce da Mota
Antunes de Oliveira
Estêvão
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Professor Adjunto
ou equivalente

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Maria Filomena Costa
Professor Adjunto
Horta Correia
ou equivalente
Equiparado a
Margarida de Fátima
Professor Adjunto
Neto Espírito Santo
ou equivalente
Maria de Fátima
Monitor ou
Ferraz Lapa
equivalente
Maria Fernanda
Assistente
Henriques Pereira de convidado ou
Melo
equivalente
Assistente
Maria Helena Baptista
convidado ou
Boeiro
equivalente
Maria José Baltazar Professor
dos Reis de Pinto
Coordenador ou
Gouveia
equivalente
Assistente
Maria Luísa Moreira
convidado ou
Geada
equivalente
Maria Marta de
Professor Adjunto
Ascensão Teixeira
ou equivalente
Correia
MARIA MARGARIDA Assistente
MARQUES
convidado ou
GUERREIRO
equivalente
Professor Adjunto
Maria Palma Mateus
ou equivalente
Assistente
Magda Rita Castela
convidado ou
da Cruz Ramos
equivalente
Assistente
Mónica Vanessa
convidado ou
Canha Reis
equivalente
Equiparado a
Nuno Álvaro Caneca
Professor Adjunto
Murcho
ou equivalente
Nídia Maria Dias
Professor
Azinheira Rebelo
Coordenador ou
Braz
equivalente
Assistente
Nélia Isabel Moita
convidado ou
Gaudêncio
equivalente
Assistente
Nuno Manuel Freire
convidado ou
Pinto
equivalente
Nuno Sérgio
Equiparado a
Machado Domingues Professor Adjunto
Branco
ou equivalente
Assistente
Oksana Lesyuk
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Patrick Emmanuel
Professor Adjunto
Sousa
ou equivalente
Equiparado a
Pedro Filipe Lopes
Professor Adjunto
Prazeres Fidalgo
ou equivalente
Paulo Filipe
Assistente
Henriques Marques
convidado ou
Rodrigues Niza
equivalente
Pedro Miguel de
Assistente
Mendonça Felício
convidado ou
Cavaco Henriques
equivalente
Assistente
Paulo Caniceiro
convidado ou
Rama Tinoco
equivalente
Rui Eugénio Ferreira Equiparado a

Mestre

(DL 206/2009)
CTC da
Instituição
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
proponente

100

Ficha
submetida

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

50

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Mestre

Medicina Catástrofe

30

Ficha
submetida

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

Gerontologia Social

50

Ficha
submetida

Mestre

Intervenção Sócio-Organizacional na
Saude - Politicas de Administração e
Gestão de Serviços de Saude

17.5

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

30

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

10

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

45

Ficha
submetida

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Título de
especialista
OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS
(DL 206/2009)
CTC da
Licenciado Instituição
CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
proponente
Mestre

Doutor

Mestre
Doutor
Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE
Título de
especialista
PSICOLOGIA
(DL 206/2009)
Ciências do Consumo Alimentar e
Nutrição
CTC da
Instituição
OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS
proponente

Licenciado

OUTRAS CIÊNCIAS MÉDICAS

58

Ficha
submetida

Doutor

Psicologia da Saúde

30

Ficha
submetida

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS DA ENGENHARIA
E TECNOLOGIAS

100

Ficha
submetida

Mestre

Psicologia Clínica e da Saúde

25

Ficha
submetida

50

Ficha
submetida

50

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
CIÊNCIAS DA SAÚDE
proponente
Título de
Mestre
especialista
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
(DL 206/2009)
Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

20

Ficha
submetida

40

Ficha
submetida

Mestre

Título de
especialista
SOCIOLOGIA
(DL 206/2009)

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

32

Ficha
submetida

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

50

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

25

Ficha
submetida

Licenciado

MEDICINA BÁSICA

35

Ficha
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Lourenço
RUI PEDRO
PEREIRA DE
ALMEIDA
Rui Miguel Pereira
Plácido Raposo
Rui Manuel Borges
Vassal
Susana Anjos
Sequeira
Susana Filipa Viegas
Rodrigues
Sofia Inês Martins
Ramos
Sónia Jessica Reis da
Silva
Sílvia Maria Ribeiro
Barriga
Sandra Maria da Cruz
Caetano
Sandra Nunes Vieira
Selene do Rosário
Pereira Nunes
Sónia Isabel do
Espírito Santo
Rodrigues
Susana Sofia Cláudio
Mendes Vicente
Tânia Isabel Martins
do Nascimento
Tânia Sofia Martins
Gonçalves
Teresa Sofia de Jesus
Sancho
Vera Cristina Aragão
de Sousa
Vera Lúcia Assunção
Ferreira Galinha
Viatlina Maria Silva
Rosa
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Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente
convidado ou
equivalente
Assistente ou
equivalente

submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Mestre

Biomedicina Farmacêutica

45

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

Ciências Farmacêuticas

35

Ficha
submetida

Mestre

Linguística Clínica

55

Ficha
submetida

Licenciado

Turismo - Ramo Marketing

25

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E CIÊNCIAS DO
100
AMBIENTE

Ficha
submetida

Licenciado

726 - Ortoprotesia

52

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Mestre

Gestão de Unidades de Saúde

45

Ficha
submetida

Atividade Física e Saúde

25

Ficha
submetida

Mestre

CIÊNCIAS DA SAÚDE

25

Ficha
submetida

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

CIÊNCIAS DA SAÚDE

50

Ficha
submetida

Licenciado

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Ficha
submetida

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

6089

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10 2015/16 *

8
0
0
0
33

8
0
0
0
33

18
8
1
4
5

18
8
1
4
5
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Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs **
Doutores especialistas / Specialist PhDs **
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) **
Com título de especialista / With title of specialist **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

2
0
0
0
50

5
1
11
5
42

0.7
0
0
0
20

1.75
0.25
5.1
1.95
15.84

10
0
0
0
83
93

23
9
12
9
47
100

8.7
0
0
0
53
61.7

19.75
8.25
6.1
5.95
20.84
60.89

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
28
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
6
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
50.7
10.9

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A ESSUAlg dispõe de 13 funcionários não docentes distribuídos por vários serviços de apoio, todos eles em tempo
integral.
D6.1. Non academic staff:
The ESSUAlg has 13 administrative staff spread over various support services, all of them full-time.
D6.2. Qualificação:
Dos 13 funcionários da ESSUAlg três deles são licenciados, um tem o 6º ano, um tem o 9º ano e oito têm o 12º ano.
D6.2. Qualification:
Of the 13 employees ESSUAlg three of them are graduates, one has the 6th year, has the 9th year and eight have the
12th grade.

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

5.5
4.4
1.5
8.2
2

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
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Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Secretariado da Direção, do Conselho Técnico-Científico e do Conselho Consultivo
Secretariado do Conselho Pedagógico
Apoio aos Laboratórios no Campus de Gambelas
Unidade de Apoio à Gestão Académica
Unidade de Apoio à Qualidade, Investigação e Formação Avançada
Unidade de Apoio à Gestão Financeira e Patrimonial
Unidade de Apoio aos Recursos Humanos
Unidade de Apoio Informático e Audiovisual
Biblioteca
(9 Items)

1
1
2
2
1
2
1
1
2
13

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Instituto Superior de Engenharia (UAlg)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º,
nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
O Instituto Superior de Engenharia (ISE) é uma unidade orgânica do subsistema politécnico da Universidade do
Algarve (UAlg), cuja missão inclui a criação, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento científico e
tecnológico, cabendo-lhe especificamente: ministrar cursos de ensino superior politécnico; ministrar cursos de
atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação especializada, bem como programas de formação avançada;
promover a investigação aplicada nos domínios do saber em que o Instituto se organiza;promover a transferência de
conhecimento para o meio exterior; promover a formação ao longo da vida e prestar serviços à comunidade.
A oferta formativa do ISE é constituída por vários cursos distribuídos por três níveis, nomeadamente: cursos técnicos
superiores profissionais (TeSP); cursos de 1º ciclo, conferindo o grau de licenciado; e cursos de pós-graduação onde
se incluem as formações conferentes do grau académico de mestre (2º ciclo) e cursos de especialização não
conferentes de grau.
O ISE tem atualmente registados na Direção Geral do Ensino Superior (DGES) onze cursos para formação de técnicos
superiores profissionais em Energias Renováveis; Instalações Elétricas, Domótica e Automação; Manutenção e
Reabilitação de Edifícios e Infraestruturas; Segurança e Higiene Alimentar; Sistemas e Tecnologias de Informação;
Tecnologia e Manutenção Automóvel; Telecomunicações e Redes; Climatização e Refrigeração; Inovação e Qualidade
Alimentar; Sistemas de Informação Geográfica e Tecnologias de Informação Urbanística e Arquitetónica.
O TeSP em Sistemas e Tecnologias de Informação é ministrado em conjunto com a Escola Superior de Gestão
Hotelaria e Turismo (ESGHT).
Os cursos TeSP permitem a continuidade de formações iniciadas no ensino secundário, em cursos profissionais e
vocacionais. Os detentores de um diploma de Técnico Superior Profissional poderão prosseguir estudos numa
licenciatura deste Instituto.
A oferta de formação graduada (no período entre 2013/14 e 2016/17) inclui cinco cursos de licenciatura em áreas de
engenharia e tecnologia, nomeadamente: Engenharia Civil; Engenharia Elétrica e Eletrónica; Engenharia Mecânica;
Tecnologia e Segurança Alimentar e Tecnologias de Informação e Comunicação. Este último abriu vagas para novos
estudantes apenas nos anos letivos 2013/14 e 2014/15.
Ao nível da formação pós-graduada, o ISE ministra cursos de mestrado que permitem a continuidade de estudos das
formações de 1º ciclo, nomeadamente os mestrados em Engenharia Civil; Engenharia Elétrica e Eletrónica; Energia e
Climatização de Edifícios; Engenharia Mecânica - Energia, Climatização e Refrigeração; e Tecnologia de Alimentos.
Para além destes, são oferecidos cursos de mestrado, em áreas de especialização específicas, nomeadamente: os
Mestrados em Ciclo Urbano da Água; Segurança e Saúde no Trabalho; e Geomática , ministrados em conjunto com
outras unidades orgânicas da Universidade do Algarve.
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Ainda a este nível, a oferta formativa inclui cursos de pós-graduação (PG) não conferentes de grau, com duração de
um ou dois semestres (30 a 60 ETCS). Estas formações são lecionadas em horários pós-laborais e visam
especialmente a atualização científica e técnica ao longo da vida de profissionais da região. Atualmente, a oferta é
constituída pelos cursos de PG em Cidades Sustentáveis; Planeamento e Reabilitação Sustentável; Proteção Costeira
e Fluvial - Infraestruturas; Reabilitação - Edifícios e Áreas Urbanas; Técnico Superior de Segurança e Higiene do
Trabalho; Avanços Científicos em Ciclo Urbano da Água; Ciclo Urbano da Água; Novas Tecnologias Aplicadas ao Ciclo
Urbano da Água e o curso de PG em Sistemas de Informação Geográfica, ministrado em conjunto com a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.
De um modo geral, as formações do ISE ministram conhecimentos técnicos e científicos, de natureza teórica e prática,
adequados aos vários níveis de formação, orientados para o exercício de atividades profissionais, e enquadrados com
os objetivos e com a missão da instituição.
C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, no. 5, and
article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
The Institute of Technology (ISE) is an Organic Unit of the polytechnic subsystem of the University of the Algarve
(UAlg), whose mission includes the creation, transmission and diffusion of culture and scientific and technological
knowledge, more specifically: teaching programmes of polytechnic education; teaching update and specialization
courses, as well as advanced education programs; promoting applied research in the areas of knowledge in which the
ISE is organized; promoting transference of knowledge to the society; promoting lifelong education and training; and
providing services to the community.
ISE’s educational offers consists of several programmes distributed in three levels, namely: Technical and
Professional Courses (TeSP); undergraduate programmes (1st cycles), issuing the degree of licenciado; and graduate
programmes namely master degree programmes (2nd cycles) and postgraduate diplomas.
The ISE currently have registered at the General Direction of Higher Education (DGES) eleven TeSP: Renewable
Energies; Electrical Installations, Domotics and Automation; Maintenance and Rehabilitation of Buildings and
Infrastructures; Food Safety and Hygiene; Information Technology and Systems; Automotive Technologies and
Maintenance; Telecommunications and Networks; Air-Conditioning and Refrigeration; Innovation and Food Quality;
Geographic Information Systems; and Urban and Architectural Information Technologies. The TeSP in Information
Technology and Systems is co-organized together with the Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo of the UAlg.
These programmes allow the continuation from education started at secondary school in professional and vocational
courses. After the conclusion of a TeSP programme, the graduate will be able to continue studies in a 1st Cycle at this
institute.
The offers of undergraduate education in the period between 2013/14 and 2016/17 includes five 1st Cycle programmes
in engineering and technology, namely: Civil Engineering; Electric and Electronics Engineering; Mechanical
Engineering; Food Technology and Safety; and Information and Communication Technologies. This last course only
admitted new students in the academic years of 2013/14 and 2014/15.
At the graduate level, ISE teaches 2nd Cycle programmes which allow the continuation of studies from the 1st cycles,
namely the masters in: Civil Engineering; Electric and Electronics Engineering; Energy and Climatization of Buildings;
Mechanical Engineering - Energy, Air-Conditioning and Refrigeration; and Food Technology. In addition to these, there
are 2nd cycles offered in specific specialized areas, namely, masters in Urban Water Cycle, Occupational Health and
Safety, and Geomatics, taught together with other teaching units of the UAlg.
Still at this level, the education offering includes postgraduate programmes (PG) with no degree, with the duration of
one or two semesters (30 to 60 ECTS). These courses are taught in evening and/or weekend schedules and are
especially aimed at the lifelong scientific and technical update of professionals of the region. Currently, the offering
consists in the PGs in Sustainable Cities; Planning and Sustainable Rehabilitation; Coastal and River Protection;
Rehabilitation - Buildings and Urban Areas; Specialized Technician in Occupational Safety and Health; Scientific
Advances in Urban Water Cycle; Urban Water Cycle; New Technologies in Urban Water Cycle; and the PG in
Geographic Information Systems, taught together with the Faculty of Sciences and Technology of the UAlg.
In general, ISE´s programmes deliver technical and scientific knowledge, both theoretical and practical nature,
adjusted to the several levels of education and guided for the exercise of professional activities. In frame with the
goals and mission of the institution.
C3. Estudantes:
TeSP:
Os cursos TeSP tiveram início no ano letivo 2015/16, tendo funcionado seis cursos e tendo sido oferecidas 160 vagas.
Foram admitidos 122 estudantes correspondendo a 76% do número de vagas. Nenhum dos cursos esgotou o número
de vagas a concurso. Para além dos cursos atrás mencionados houve ainda 3 que tendo aberto vagas a concurso não
obtiveram o número mínimo de candidatos para funcionar neste ano letivo, de acordo com as regras internas da UAlg.
A origem regional dos estudantes é predominantemente do Algarve e do Alentejo, com 70% e 19% dos inscritos,
respetivamente. Dos candidatos admitidos, 7% são titulares do ensino secundário com um curso científicohumanístico (1.1), 60%, titulares do ensino secundário com um curso profissional (1.2), 23%, titulares do ensino
secundário com outro tipo de curso ou modalidade (1.3), e 10% são titulares de um diploma de especialização
tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior. Estes dados apontam
para uma procura para este nível de formação, maioritariamente de estudantes com formações secundárias de
natureza profissional, e com origem geográfica do Algarve e Alentejo.
O facto de se tratar de uma formação nova, ainda pouco conhecida da comunidade, poderá constituir uma das razões
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para a taxa de colocados face ao número de vagas oferecidas ser inferior a 100%.
Licenciaturas (1º ciclo):
A oferta formativa do 1º ciclo (licenciaturas), no período, inclui 5 cursos. Nos anos letivos 2013/14 e 2014/15 foram
colocadas a concurso 144 e 141 vagas, respetivamente. No ano letivo 2015/16, não foram oferecidas vagas para o
curso de Tecnologias de Informação e Comunicação, pelo que o número total de vagas diminuiu para 112.
O número total de estudantes admitidos pela 1ª vez, nos anos letivos 2013/14, 2014/15 e 2015/16, no conjunto dos
cursos, foi de 96, 81 e 95, respetivamente. Valor que corresponde a uma média anual próxima dos 70% das vagas do
concurso nacional de ingresso preenchidas.
A maioria dos estudantes admitidos é detentora de um diploma de um Curso de Especialização Tecnológica (CET),
correspondendo a uma taxa próxima de 50%. A taxa de admitidos pelo contingente dos maiores de 23 anos mantevese ao longo dos 3 anos letivos na ordem dos 8%, e o contingente de recrutamento pelo concurso nacional de acesso
(CNA), com uma taxa ligeiramente superior a 20%, não apresenta oscilações significativas.
O recrutamento para o presente ano letivo, 2016/17, apresentou um significativo aumento no recrutamento de alunos
internacionais, 26% do total de admitidos, maioritariamente com origem no Brasil, em resultado da adesão da UAlg ao
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) brasileiro. Registou-se ainda uma diminuição no recrutamento de
diplomados com cursos CET/TeSP devido à descontinuação dos CET e entrada em funcionamento dos TeSP. Para o
futuro espera-se que o contingente de recrutamento de entre os diplomados com cursos CET/TeSP volte a recuperar
para uma taxa na ordem dos 50%, e que o número de estudantes internacionais estabilize numa taxa próxima dos 20%.
Mestrados (2º ciclo):
No conjunto dos anos letivos 2013/14, 2014/15 e 2015/16 foram admitidos estudantes para os mestrados em Engª Civil,
Engª Elétrica e Eletrónica, Tecnologia de Alimentos, e Energia e Climatização de Edifícios, tendo este sido substituído
pelo Mestrado em Engª Mecânica-Energia, Climatização e Refrigeração no ano letivo 2015/16. Para além destes cursos,
foi criado, entretanto, o Mestrado em Ciclo Urbano da Água que abriu vagas no ano letivo 2014/15.
No período atrás referido, no conjunto dos cursos, foram admitidos 147 estudantes, o que corresponde a uma média
anual de 49 estudantes. Este valor é similar ao número de candidatos admitidos no ano letivo corrente, 2016/17. A
maioria dos estudantes admitidos nos cursos de mestrado é graduada pela Universidade do Algarve.
Internacionalização:
Os vários cursos têm vindo a recrutar estudantes de várias nacionalidades, alguns residentes em Portugal e outros
que residindo fora do País procuraram os cursos do ISE para obterem formação. Como indicador, a seguir apresentase o número de estudante inscritos no ano letivo corrente 2016/17 por nacionalidade e por nível de graduação:
Licenciaturas: 377-Portugal, 24-Brasil, 5-Cabo Verde, 2-Reino Unido, 2-Moldava, 1-Itália, 1-Moçambique e 1-Ucrânia
Mestrados: 38-Portugal, 7-Brasil, 1-Cabo Verde, 1-Lituânia, 1-Moçambique, 1-Perú, 1-Roménia
Estudantes em mobilidade:
Nos anos letivos 2013/14, 2014/15 e 2015/16, o número de estudantes em mobilidade no ISE (incoming) foi de 90, 81 e
92, respetivamente. Destes, a grande maioria decorreu ao abrigo de protocolos ou de programas Erasmus.
O número de estudantes do ISE em mobilidade (outgoing) foi bastante reduzido, apenas 10 no conjunto dos três anos
letivos atrás referidos. Designadamente: 2 em 2013/14, 6 em 2014/15 e 2 em 2015/16. Os países de destino mais
procurados foram a República Checa e a Polónia.
O acompanhamento e gestão dos programas de cooperação internacional no ensino superior em que a UAlg participa
é assegurado pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM). Em articulação com este, o ISE dispõe de
um Gabinete de Apoio à Mobilidade composto por cinco membros, um coordenador (Profª Doutora Conceição Ribeiro)
e quatro docentes, um por departamento, assegurando uma maior proximidade com os estudantes nos vários cursos.
Este grupo tem por missão assegurar o acompanhamento dos estudantes em mobilidade, quer os do ISE que
pretendam sair (outgoing) quer os que o ISE recebe (incoming).
A este grupo compete ainda promover a divulgação dos programas de mobilidade junto dos estudantes dos cursos do
ISE e apoiá-los na fase de candidatura. Apesar da divulgação e da disponibilidade de apoio, tem-se vindo a verificar
uma reduzida apetência dos estudantes pelos programas de mobilidade, sendo os custos associados à permanência
nos países de acolhimento uma das razões mais frequentemente apontadas
C3. Students:
TeSP:
The TeSP programmes began in the 2015/16 school year, having functioned six programmes with 160 vacancies
offered. 122 students had been admitted, corresponding to 76% of the vacancies. None of the programmes fulfilled its
vacancies. There were 3 programmes that, having opened vacancies, had not gotten the minimum number in
accordance with the internal rules of the UAlg.
The regional origin of the students is predominantly from the Algarve (70%), and from Alentejo (19%). From those
admitted: 7% had the secondary diploma in a science and humanities programme, 60% had the secondary in a
professional programme, 23% had the secondary in other programmes or ways; and 10% had a technological
specialized diploma, a higher technical-professional diploma or other higher education degree. This data shows that
the search for these degrees is mainly from students with a secondary professional diploma, and residents in Algarve
or in Alentejo.
The occupancy rate gives space for improvement. As it is a brand new degree, yet unknown to the society, that is
probably the main reasons why the occupancy rate was less than 100%.
Licenciaturas (1st cycle):
The ISE’s offering of 1st Cycles (licenciaturas), in this period, include 5 programmes. In the 2013/14 and 2014/15 school
years there were placed 144 and 141 students, respectively. In the 2015/16 school year, the Information Technologies
and Communication Programme did not offer vacancies, so the total vacancies number was reduced to 112.
The total number of students admitted for the 1st time, in the 2013/14, 2014/15 and 2015/16 school years, in the set of
courses mentioned, were of 96, 81 and 95, respectively; which corresponds to an annual occupancy average next to
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70% of the total of the vacancies of the National Examination for the Access to Higher Education (CNA).
The majority of the admitted students detains a diploma of Technological Specialization Course (CET), corresponding
to a rate near 50%. The rate of admission by the contingent of the older than 23 years has remained throughout the 3
school years, in the order of 8%; and the contingent of enrolment from the CNA, with one taxes slightly greater than
20%, does not present significant oscillations.
The enrolment for the present school year, 2016/17, presented a significant increase of the enrolment of international
students, for a rate of 26% of the total admitted, mainly from Brazil, as a result of the adhesion of the UAlg to the ENEM
(National Brazilian High School Examination); and a decrease in enrolment of those with CET/TeSP diplomas due to the
closing of CET programmes and the entrance in functioning of the TeSP programmes. For the future, it is expected that
the contingent of enrolment of those with CET/TeSP diplomas will recover back to a rate in the order of 50%, and that
the number of international students stabilizes in a rate around 25%.
Masters (2nd cycles):
In the set of 2013/14, 2014/15 and 2015/16 school years, there were admitted students for the Masters in Civil
Engineering, Electric and Electronics Engineering, Food Technology, and Energy and Air-Conditioning (having the
later been replaced by the Master in Mechanical Engineering - Energy, Air-Conditioning and Refrigeration, in the
2015/16 school year.) Furthermore, the Master in Urban Water Cycle started in the 2014/15 school year. In the period
aforementioned 147 students were admitted over the set of programmes, which corresponds to an annual average of
49 students.
This value is similar to the number of candidates admitted in the current school year, 2016/17. The majority of the
students admitted in the Master programmes were graduated by the University of the Algarve.
Internationalisation:
The several programmes have been enlisting students of several nationalities: some resident in Portugal, others that
inhabiting outside of the Country searched for ISE programmes to get their education. As an indicator, the number of
students enrolled in the ISE programmes, in the current school year 2016/17, are shown by origin and level of
programme:
1st Cycles: 377-Portugal, 24-Brazil, 5-Cape Verde, 2-United Kingdom, 2-Moldova, 1-Italy, 1-Mozambique and 1-Ukraine.
2nd Cycles: 38-Portugal, 7-Brazil, 1-Cape Verde, 1-Lithuania, 1-Mozambique, 1-Peru, and 1-Romania.
Students in mobility:
The total number of (incoming) students in mobility in the ISE in 2013/14, 2014/15 and 2015/16 school years, was of 90,
81 and 92, respectively. Of these, the great majority came within specific protocols or within Erasmus programs.
The number of (outgoing) students of the ISE in mobility was significantly small, of only 10 in the set of the three
school years aforementioned. Namely, 2 in 2013/14, 6 in 2014/15, and 2 in 2015/16. The countries of destination
preferred were the Czech Republic and Poland.
The International Relations and Mobility Office (GRIM) of the UAlg assures the monitoring and management of the
programs of international cooperation in Higher Education in which the University of the Algarve takes part. Jointly
with this, the ISE has an Office for Mobility Support composed by five members; coordinated by Professor Conceição
Ribeiro, and other four members, one for each department; assuring a higher proximity with the students in the several
courses. This group has as a mission to assure the monitoring of the students in mobility, both those from ISE that
intend to leave (outgoing) and the ones that the ISE receives (incoming).
This group also aims to promote the programs of mobility among ISE’s students and to support them in the
applications. Even with the promotion and the availability of support, it has been noticed a lack of interest by ISE’s
students for the programs of mobility, having been the costs associated to the staying in a foreigner country one of the
reasons more frequently appointed.
C4. Diplomados:
TeSP:
Os cursos TeSP apenas tiveram início no ano letivo 2015/16, pelo que os primeiros estudantes só deverão obter os
seus diplomas a partir do final do ano letivo 2016/17.
Licenciaturas (1º ciclo) e mestrados (2º ciclo):
No conjunto dos anos letivos de 2013/14 a 2015/16, o número total de graduados com o grau de licenciado em
Engenharia Alimentar, Engenharia Civil (regimes diurno e noturno), Engenharia Elétrica E Eletrónica, Engenharia
Mecânica, Tecnologia e Segurança Alimentar e Tecnologias de Informação e Comunicação foi de 256. Valor que
corresponde a uma taxa média anual de 15% face ao valor médio anual de estudantes inscritos nos referidos cursos
no mesmo período. Considerando que os cursos têm uma duração de três anos letivos (à exceção do curso de
licenciatura em Engª Civil em regime noturno que tem 4 anos letivos), o valor indicia uma relativamente elevada taxa
de abandono e insucesso escolar.
O mesmo indicador, considerando o número de diplomados com o grau de mestre no conjunto dos anos letivos de
2013/14 e 2014/15 e o número de inscritos no conjunto dos cursos no mesmo período, apresenta um valor de 26%.
Dado que os cursos de mestrado têm uma duração de 2 anos letivos, este valor revela que os cursos de mestrado
apresentam uma maior taxa de sucesso face aos cursos de licenciatura, existindo, contudo, trabalho a desenvolver no
sentido de melhorar este indicador.
O acesso ao mercado de emprego apresenta valores que podem ser considerados como relativamente positivos face à
conjuntura de muito elevado desemprego jovem no país e na região. Considerando um período de 5 anos, entre 2011 e
2015, o número de diplomados com o grau de licenciado no conjunto dos cursos do ISE foi de 592. Por outro lado, no
mesmo período, o número de desempregados no ano de conclusão do curso foi de 64. O que corresponde a uma taxa
média anual de 10.8%. A distribuição por cursos revela que o curso de Engª Civil apresenta valores acima da média
(na ordem dos 16%) e Engª Alimentar e Engª Elétrica e Eletrónica, abaixo da média (na ordem dos 7% e 8%,
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respetivamente), no período considerado.
Na série temporal considerada, a distribuição da taxa de desempregados face ao número de graduados, em cada ano,
apresenta o valor mais baixo no início da série e o valor mais elevado no final, 4%, 12%, 9%, 9% e 24%. O valor atípico
no final da série é fortemente influenciado pelo curso de Engª Civil (43% em 2015), que está associado a uma
conhecida crise no setor da construção civil.
No decorrer do corrente ano letivo tem vindo a registar-se um aumento no número de contactos por parte de empresas
da região com ofertas de estágios e empregos, contribuindo para uma perceção que a tendência verificada no final da
série temporal possa estar a inverter-se.
C4. Graduates:
The TeSP programmes just started in the beginning of the 2015/16 school year, so the first students will start receiving
their diplomas in the end of the 2016/17 school year.
1st and 2nd Cycles:
The total number of graduates by the ISE, between the 2013/14 and the 2015/16 school years, with a 1st cycle in Food
Engineering, Civil Engineering, Electric and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Food Technology and
Safety, and Information and Communication Technologies was of 256. Which corresponds to an annual average rate of
15% of graduates compared to the total annual average of students in the period. Considering that the 1st Cycle
programmes courses have a duration of three school years, with exception of the 1st Cycle in Civil Engineering in the
evening regimen, with 4 school years; that value shows relatively high rate of “dropping out” and school failure.
The same indicator, considering the number of graduated with a 2nd Cycle degree, in 2013/14 and 2014/15 school
years, compared to the number of enrolled students presents a value of 26%. Given that the 2nd Cycle have a duration
of 2 school years, this value shows that the 2nd Cycle programmes present a higher rate of success compared to the
1st Cycle programmes; giving space, however, to develop in the direction to improve this indicator.
The access to the job market presents relatively positive values taking in consideration the conjuncture of very high
young unemployment in the country and in the region. Considering a period of 5 years, between 2011 and 2015, the
number of graduates with a 1st Cycle diploma in the set of ISE’s programmes was of 592. On the other hand, in the
same period, the number of unemployed in the year of conclusion of their programme was of 64; which corresponds to
an annual average rate of 10.8%. The distribution by programme shows that Civil Engineering has above average
values (around 16%), and that Food Engineering and Electrics and Electronics Engineering, have below average
numbers (around 7-8% each), within the period.
Within the considered period, the distribution of unemployed in relation with the number of graduates, each year,
shows a lower number in the beginning and a higher number in the end: 4%, The atypical number towards the end of
the series is highly influenced by the Civil Engineering programme (with 43% in 2015); which is associated with the
well-known crisis in the civil construction sector.
During this school year (2016/17), there has been an increase in the number of contacts from companies of the region
with offers of apprenticeships and jobs, contributing for the feeling that the trend observed in the end of the time
series is about to invert itself.
C5. Corpo docente:
O Instituto Superior de Engenharia (ISE) possui um corpo docente próprio constituído por 93.9 ETI, sendo 92 docentes
a tempo integral ou com exclusividade e 4 a tempo parcial. Dos 92 docentes a tempo integral, 78 tem contrato por
tempo indeterminado, o que representa 83% do corpo docente.
Do corpo docente, 59.4 docentes ETI são detentores do grau de doutor e 5.5 ETI especialistas aprovados em provas
públicas. No conjunto, os detentores do grau de doutor ou título de especialista representam 69% dos docentes ETI do
ISE.
Para além destes, 16 docentes encontram-se em formação em programas de doutoramento sendo previsível o
aumento do número de detentores com o grau de doutor num horizonte temporal de 2 anos. Dado que a maioria
destes docentes está abrangida pelo regime transitório previsto no estatuto da carreira docente, com a conclusão do
doutoramento estes docentes transitarão para um contrato em funções públicas a tempo indeterminado.
Encontra-se em fase final de preparação o Regulamento de Reconhecimento pelo Conselho Técnico Científico como
“Especialista de Reconhecida Experiência e Competência Profissional”, que constitui um instrumento para atribuição
do título de especialista aos docentes que reúnam as condições. O que permitirá uma convergência do número de
docentes com título especialista para os valores de referência.
A especialização do corpo docente é diversificada, em áreas de ciências básicas e de engenharias, e adequada em
número permitindo assegurar o bom funcionamento dos cursos oferecidos.
C5. Teaching staff:
ISE possess a faculty consisting of 93.9 FTE (full-time equivalent professors), being 92 in full-time (many of them with
exclusiveness), and four in partial-time. Of the 92 in full-time, 78 have contracts for an indefinite period, which
represents 83% of the faculty.
Of the faculty, 59.4 professors FTE have PhD degrees and 5.5 FTE are specialists approved in a public examination.
Together, the holders of a PhD or of a specialist title represent 69% of the FTE professors of the ISE.
Furthermore, 16 professors are enrolled in PhD programmes, being predictable the increase of the number of PhD
holders, in a 2 years time frame. Given that the majority of these professors are under the transitory regimen issued by
the statute of the teaching career, with the conclusion of their PhD, they will transit for a contract in public functions
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for an indefinite period.
The “Regulamento de Reconhecimento pelo Conselho Técnico Científico como ‘Especialista de Reconhecida
Experiência e Competência Profissional’” (“Regulation of Recognition by the Technical-Scientific Counsel as a
‘Specialist of Renown Professional Experience and Competence’) is about to be published, which will constitute an
instrument for the attribution of the title of specialist to the professors who gather the conditions needed. Such will
allow the convergence of the number of professors with the specialist title to the values of reference.
The specialization of the faculty is diversified, in areas of basic sciences and engineering, and adjusted in number,
allowing the assurance of the good functioning of the courses offered.

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
O ISE dispõe de espaços próprios para o desenvolvimento das suas atividades, que incluem salas de aula,
laboratórios de ensino e/ou investigação, gabinetes, salas de reuniões, anfiteatro e bar com serviço de restaurante e
espaços de apoio diverso distribuídos por três edifícios localizados no campus da Penha, em Faro.
(http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=24,
http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=25,
http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=26)
Caracterização dos espaços:
O conjunto das salas de aula integra 16 salas de uso geral com uma área total de 943 m2, 7 salas de informática
(equipadas com computadores pessoais) com 455 m2, e 2 salas de desenho com 252 m2. A generalidade das salas
está equipada com computador e sistema de vídeo projeção.
Os espaços de laboratório, no conjunto, apresentam uma área total de 4472 m2.
Alguns destes laboratórios têm uma utilização maioritariamente para atividades de investigação e prestação de
serviços, nomeadamente os laboratórios de Enologia, Microbiologia, Desenvolvimento de novos produtos e análise
sensorial, Química instrumental, Recupera, Máquinas elétricas especiais, Redes, Robótica e Engª Sanitária (no
conjunto com uma área de 890 m2).
Os restantes laboratórios, ocupando uma área de 3582 m2, têm uso predominante em atividades de ensino sendo, no
entanto, também usados em atividades de prestação de serviços e de investigação. A seguir apresenta-se a listagem
dos laboratórios de ensino, organizados pelas quatro áreas científicas principais em que se organiza o ISE:
Engª Alimentar: Processamento de Alimentos; Desenvolvimento de Novos Produtos e Análise Sensorial; Segurança
Alimentar e Microbiologia; Química e Alimentos Funcionais/Nutracêuticos; Enologia.
Engª Civil: Estruturas; Construção; Materiais de Construção; Hidráulica; Geotecnia; Análises; Informação Geográfica e
Centro de Simulação e Cálculo.
Engª Electrotécnica: Redes de Comunicação e Informação; Computação; Projeto - Sinal, Visão e Computação;
Automação e Robótica; Microprocessadores; Simulação de Sistemas; Eletrónica e Sistemas Digitais;
Telecomunicações; Energia e Controlo.
Engª Mecânica: Laboratório Avançado de Engenharia Mecânica; Básico de Engenharia Mecânica; Máquinas Térmicas;
Tecnologia Mecânica; Fabrico Assistido por Computador
Os gabinetes e espaços de apoio administrativo ocupam uma área de 1363 m2. Destes, 946 m2 correspondem a 66
gabinetes para docentes e, os restantes 417 m2, correspondem a áreas de gabinetes de serviços administrativos e de
gestão. Para além destes espaços, o ISE dispõe de espaços multiusos, para reuniões, áreas de trabalho e outras
atividades, com uma área 309 m2.
Para estudo, para além dos espaços disponíveis nas bibliotecas gerais dos campi, os alunos dispõem de 5 salas para
estudo distribuídas pelos 3 edifícios do ISE, com uma área total de 267 m2.
O anfiteatro apresenta uma área de 168 m2, e capacidade de 130 lugares, e dispõe de recursos audiovisuais que
permite a realização de seminários, conferências e outras atividades que envolvam elevado número de participantes.
O ISE dispõe ainda de um espaço, com uma área de 209 m2, com serviço de bar e restauração entre as 8h e as 21h30.
C6. Facilities:
ISE makes use of its own spaces for the development of its activities, that include classrooms, laboratories of teaching
and/or research, offices, conference rooms, amphitheatre and cafeteria (with meal service) and spaces of diverse
support; distributed for three buildings located in the campus of Penha, in Faro.
(http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=24,
http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=25,
http://193.136.227.170/sigualg/espacosualgmap/mapespacos?edificio=26)
Characterization of the spaces:
The classrooms are constituted by: 16 for general purpose, with a total area of 943 m2; 7 computer labs, with 455 m2,
equipped with personal computers; and 2 drawing rooms, with 252 m2. Most rooms is equipped with at least a
computer and a system of video projection.
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The laboratory spaces, altogether, present a total area of 4472 m2. Some of these laboratories are mainly used for
research activities and provision of services, namely the laboratories of Oenology, Microbiology, Development of new
products and sensorial analysis, Instrumental chemistry, Recupera, Special Networks, Robotics, and Sanitation
Engineering, with an area of 890 m2.
The remaining laboratories, occupying an area of 3582 m2, are predominantly used in activities of teaching; being,
however, also used for research and provision of services. Next, it is presented the list of teaching laboratories,
organized by the four main scientific areas in ISE:
Food Engineering: Food processing; Development of New Products and Sensorial Analysis; Food Safety and
Microbiology; Chemicals and Functional Foods / Nutraceuticals; Oenology.
Civil Engineering: Structures; Construction; Construction Materials; Hydraulics; Geotechnics; Analyses; Geographic
information and Centre of Simulation and Calculation.
Electrical Engineering: Communication and Information Networks; Computation; Signal, Vision and Computation
Projects; Automation and Robotics; Microprocessors; Systems Simulation; Digital Electronics and Systems;
Telecommunications; Energy and Control.
Mechanical Engineering: Advanced Laboratory of Mechanical Engineering; Basic Laboratory of Mechanical
Engineering; Thermal Machines; Mechanics Technology; and Computer Aided Production.
The offices and spaces for administrative support occupy a 1363 m2 area. Of these, 946 m2 correspond to 66 offices
for professors; and the remaining 417m2 correspond to offices of administrative services and management. Beyond
these spaces, ISE has multipurpose spaces, for meetings, areas of work and other activities, with a 309m2 area.
For study, beyond the available spaces at the general libraries of the campi, students may use 5 rooms, distributed by
the 3 buildings of the ISE, with a total area of 267 m2.
The amphitheatre presents an area of 168 m2, a capacity of 130 places, and makes use of audio-visual resources that
allow the accomplishment of seminaries, conferences and other activities involving a high number of participants.
ISE also has a space with cafeteria and meal service, open from 8h00 to 21h30, with an area of 209 m2.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A maioria dos docentes desenvolve investigação em centros da Universidade do Algarve ou noutras instituições do
País em domínios da atividade de I&D enquadrados nas áreas das engenharias e tecnologias, nomeadamente
biotecnologia agrária e alimentar, ciências biológicas, ciências da computação e da informação, ciências da educação,
ciências da terra e do ambiente, engenharia civil, engenharia eletrotécnica, eletrónica e informática, engenharia
mecânica e matemática, entre outros.
O trabalho de investigação decorre na maioria dos casos enquadrado em projetos financiados pelos vários programas
nacionais ou internacionais, cuja listagem se encontra disponível através do link:
https://ise.ualg.pt/pt/content/projetos-investigacao-1. Entre os projetos em curso com financiamento para a UAlg,
salientam-se os seguintes:
>Projeto: AtlantOS-GA-2014-633211 - Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System
Investigador responsável: Flávio Martins (ISE)
Duração do projeto: 51 meses
Data prevista para conclusão: 30/06/2019
Financiamento: EU Horizon 2020
>Projeto: Nº 17718 - SPOOLS - Sustainable POOLs
Investigador responsável: Miguel Oliveira (ISE)
Duração do projeto: 27 meses
Data prevista para conclusão: 31/12/2018
Financiamento: Portugal2020, CRESC Algarve 2020 I&DT
>Projeto: 2015-1-PT01-KA201-012921 - MILAGE - Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model
with Augmented Reality and Game books
Investigador responsável: Mauro Figueiredo (ISE)
Duração do projeto: 36 meses
Data prevista para conclusão: 31/08/2018
Financiamento: ERASMUS+
>Projeto: N.º 3322-M5SAR - Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums
Investigador responsável: João Rodrigues (ISE)
Duração do projeto: 34 meses
Data prevista para conclusão: 31/07/2018
Promotor SPIC - Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda., co-promotor UAlg
Financiamento: Portugal2020, CRESC Algarve 2020 I&DT
Para além dos projetos atualmente em curso, entre 2012 e a atualidade foram concluídos diversos outros projetos com
financiamento diversos, salientando-se 5 QREN I&DT, 6 FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), 2 FP7, 1
POCTEP, 1 Interreg, 1 PROMAR, entre vários outros. Um elevado número destes projetos é realizado em modalidades
de co-promoção, liderado por empresas.
Principais resultados:
O número de publicações indexadas em pelo menos num dos indexantes, Scopus, WOS, Crossref ou DBLP, desde
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2012, é de 309. Destas publicações, 54% são em artigos, 37% em artigos em livros de atas de conferências e 5% em
capítulos de livros. A listagem destas publicações encontra-se disponível através do link:
https://ise.ualg.pt/pt/content/producao-cientifica-1.
Nos últimos cinco anos foram registadas 4 patentes, tendo sido solicitada uma que aguarda resposta:
>Patente Nacional (Portugal) nº 2147483647 "Mecanismo Distribuído de Escalonamento de Cargas Elétricas para
Micro-Redes", requerida pela Universidade do Algarve, de Outubro de 2015, pelos inventores J. Monteiro, P. Cardoso,
J. Eduardo, J. Semião.
>Patente Nacional (Portugal) sob aprovação – Patente Provisória 108852, com o título "Performance and Aging Sensor
for SRAM and DRAM Memories", requerida pela Universidade do Algarve, em 29 de Setembro de 2015, pelos
inventores J. Semião, H. Santos, A. Romão.
>Patente Nacional (Portugal) sob aprovação – Patente Provisória 107887, com o título "Flip-Flop Tolerante a Erros de
Performance com Sinalização de Transições Críticas", requerida pela Universidade do Algarve, em 16 de Setembro de
2014, pelos inventores J. Semião, J. P. Teixeira, I. C. Teixeira, A. Romão, D. Saraiva.
>Patente Nacional (Portugal) – PT 106513, com o título "Optimização ao Longo da Vida da Dissipação de Potência ou
da Performance em Circuitos Integrados Digitais Síncronos", requerida pela Universidade do Algarve, em 29 de
Agosto de 2012, pelos inventores J. Semião, I. C. Teixeira, J. P. Teixeira, A. Romão.
Para além destes resultados, os docentes do ISE têm diversas publicações em artigos e atas de revista, comunicações
em congressos nacionais e estrangeiros, com e sem revisão por pares.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
Most of the professors are involved in research centres at UAlg, or at other national institutions, in R&D domains
within the engineering and technology fields, such as: agrarian and food biotechnology, biological sciences,
information and computer sciences, education sciences, land and the environment sciences, civil engineering,
electrical engineering, electronics and computer sciences, mechanical engineering, and mathematics, among others.
The research work is in most cases framed by financed projects within national and international programs, whose list
may be found in https://ise.ualg.pt/pt/content/projetos-investigacao-1. Among the current projects funded by UAlg, the
following are noteworthy:
>Project: AtlantOS-GA-2014-633211 - Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System
Lead Researcher: Flávio Martins (ISE)
Duration: 51 months
Probable date of conclusion: 30/06/2019
Funding: EU Horizon 2020
>Project: Nº 17718 - SPOOLS - Sustainable POOLs
Lead Researcher: Miguel Oliveira (ISE)
Duration: 27 months
Probable date of conclusion: 31/12/2018
Funding: Portugal2020, CRESC Algarve 2020 I&DT
>Project: 2015-1-PT01-KA201-012921 - MILAGE - Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model
with Augmented Reality and Game books
Lead Researcher: Mauro Figueiredo (ISE)
Duration: 36 months
Probable date of conclusion: 31/08/2018
Funding: ERASMUS+
>Project: Nº 3322-M5SAR - Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums
Lead Researcher: João Rodrigues (ISE)
Duration: 34 months
Probable date of conclusion: 31/07/2018
Promoted by SPIC - Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda., co-promoted by UAlg
Funding: Portugal2020, CRESC Algarve 2020 I&DT
Beyond the current projects, since 2012, several other projects with financing were concluded, being worth noticing: 5
QREN (The National Strategic Reference Framework's) I&DT 6 FCT (Science and Technology Foundation), 2 FP7
(Seventh Framework Programme for Research and Technological Development), 1 POCTEP (Interreg V-A SpainPortugal), 1 Interreg, 1 PROMAR (Fisheries operational programme), among others. A significant number of these
projects were carried out through co-promotions led by outside companies.
Main results:
Since 2012, the publications indexed by entities such as Scopus, WOS, Crossref or DBLP were 309. Of these
publications, 54% are articles, 37% are in conference proceedings and 5% are book chapters. The list of these
publications is available in: https://ise.ualg.pt/pt/content/producao-cientifica-1.
Within the last five years, 4 patents were registered, and another is pending reply:
>National patent (Portugal) nº 2147483647, "Mecanismo Distribuído de Escalonamento de Cargas Elétricas para Microhttp://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c…
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Redes" (“Distributed Mechanism of Electric Load Scheduling for Micro-Nets”, required by the University of the Algarve,
October of 2015, for inventors J. Monteiro, P. Cardoso, J. Eduardo, J. Semião.
>National patent (Portugal) waiting for approval - Provisory no. 108852, with the heading “Performance and Sensory
Aging will be SRAM and DRAM Memories”, required for the University of the Algarve, in 29 of September of 2015, by
inventors J. Semião, H. Santos, A. Romão.
>National patent (Portugal) waiting for approval – Provisory no. 107887, with the heading "Flip-Flop Tolerante a Erros
de Performance com Sinalização de Transições Críticas" (“Tolerant Flip-flop the Errors of Performance with Signalling
of Critical Transitions”), required for the University of the Algarve, in 16 of September of 2014, for inventors J. Semião,
J. P. Teixeira, I. C. Teixeira, A. Romão, D. Saraiva. J. P. Teixeira, I. C. Teixeira, A. Romão, D. Saraiva.
>National patent (Portugal) - PT 106513, with the heading "Optimização ao Longo da Vida da Dissipação de Potência ou
da Performance em Circuitos Integrados Digitais Síncronos" (“Optimization through the lifetime of the Waste of Power
or the Performance in Digital Synchronous Integrated Circuits”), required for the University of the Algarve, in 29 of
August of 2012, for inventors J. Semião, I. C. Teixeira, J. P. Teixeira, A. Romão. I. C. Teixeira, J. P. Teixeira, A. Romão,
Beyond these results, the professors of ISE have diverse publications in articles and conference proceedings; and
communications in national and foreign conferences, with and without peer-review.
C8. Produção artística:
Não aplicável
C8. Artistic output:
Not applicable
C9. Prestação de serviços à comunidade:
O ISE é uma unidade orgânica da Universidade do Algarve que, para além do ensino, é vocacionada para a
investigação aplicada, o desenvolvimento de projetos de transferência de tecnologia em parceria com o tecido
empresarial e a prestação de serviços à comunidade. Para cumprir esta sua missão o ISE possui um vasto potencial,
quer de conhecimento, quer de infraestruturas e laboratórios, estruturado em quatro áreas científicas: Engenharia
Alimentar, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Mecânica. Nestas áreas, o ISE reúne um conjunto
de competências e serviços I&DT que são colocados diretamente ao serviço da comunidade.
A prestação de serviços à comunidade, no ISE, realiza-se maioritariamente através de acordos específicos celebrados
entre este Instituto e empresas e instituições, ou por solicitações diretas quando enquadrados pelo Despacho Reitoral
RT.012/2013 ou que correspondam a análises, ensaios ou inspeções, prestados no âmbito de laboratórios.
Laboratórios com componente de prestação de serviços:
>Laboratório de Engenharia Sanitária (LES)
O LES foi o primeiro laboratório de ensaios de águas acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC –
L0306) no Algarve, de acordo com a NP EN ISO/IEC 17025. Reúne meios técnicos adequados e recursos humanos com
formação científica, e autonomia administrativa, reconhecidos pelo IPAC. No âmbito da sua Gestão da Qualidade, o
LES participa anualmente em vários ensaios interlaboratoriais, nas diversas matrizes analíticas em que trabalha, para
avaliar externamente o seu desempenho.
Para além do apoio à investigação da UAlg, o LES realiza em permanência prestação de serviços à comunidade
apoiando o desenvolvimento económico da região, nomeadamente relacionado com atividades associadas ao
Turismo. Das principais atividades do LES destacam-se: monitorização ambiental de aterros sanitários e estações de
transferência de resíduos; monitorização ambiental de campos de golfe; caracterização de águas naturais superficiais
e subterrâneas; monitorização da qualidade das águas de piscinas públicas e privadas, municipais e de parques
aquáticos; monitorização de águas para consumo humano; controlo de efluentes brutos e tratados, entre outros.
Atualmente, o LES realiza mais de 90 ensaios físico-químicos e biológicos diferentes, em matrizes aquosas, solos,
sedimentos, material vegetal e resíduos.
>Laboratórios de Segurança Alimentar e Microbiologia (LSAeM)
O LSAeM desenvolve atividade de prestação de serviços às empresas e instituições da região na aplicação de
sistemas de gestão de segurança e qualidade alimentar segundo as normas "ISO 9000:2000" e "ISO 22000:2005",
treino e atualização de técnicos de empresas/instituições do setor alimentar, elaboração de estudos de apoio à
implementação de programas de pré-requisitos do sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos
(HACCP), validação de planos de limpeza de superfícies/equipamentos em contacto com os alimentos, realização de
estudos para verificação do sistema HACCP e preparação de documentos necessários à validação e verificação do
sistema HACCP.
Desenvolve também atividades de avaliação da qualidade microbiológica de alimentos, bebidas e ingredientes
alimentares: estudo de parâmetros de higiene (Microbiota total mesófila e psicrotrófica, bolores e leveduras,
Escherichia coli) e de segurança alimentar (Salmonella sp. Listeria monocytogenes, Cronobacter sakazakii,
Staphylococcus aureus) de acordo com os regulamentos da Comissão Europeia (Regulamento (CE) Nº 2073/2005,
Regulamento (CE) Nº 1441/2007), avaliação da qualidade higiénica de ambientes, equipamentos, superfícies e
manipuladores/operadores e avaliação da qualidade microbiológica de alimentos fermentados através da enumeração
de bactérias ácido lácticas, leveduras e fungos filamentosos.
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>Laboratório de Enologia (LE)
O LE desenvolve atividade de prestação de serviços às empresas na área das análises a aguardentes, licores, vinhos e
outras bebidas alcoólicas, na análise de compostos voláteis a outros produtos e na caracterização das matériasprimas para o melhoramento e/ou desenvolvimento de novas bebidas alcoólicas.
>Laboratório de Processamento de Alimentos e de Desenvolvimento de Novos Produtos (LPADNP)
As principais atividades de prestação de serviços do LPADNP consistem no desenvolvimento de produtos desde a
escala piloto até à escala industrial para aplicação comercial, determinação da apreciação de um produto por parte do
consumidor mediante análise sensorial, "Scale-up" de receitas regionais para aplicação comercial, desenvolvimento
de embalagens para maximizar o tempo de prateleira e a estética de produtos e determinação de tempos de prateleira
para produtos alimentares.
Estudo dos processos de transferência de calor e massa, da degradação de parâmetros de qualidade (vitaminas,
propriedades físico-químicas e sensoriais), e sua modelização matemática.
Desenvolvimento de novas ferramentas de previsão de crescimento ou de redução microbiana ou de parâmetros
cinéticos de reações deteriorativas tais como a oxidação, alteração de cor ou de textura, a fim de avaliar a eficiência
dos processos de conservação durante o tempo de vida útil e contribuir para a escolha do tipo materiais da
embalagem.
Desenvolvimento de sistemas de embalagem de libertação controlada ELC (conservantes fornecidos pelo interior da
embalagem em contato direto com a superfície dos alimentos sem inclusão na sua formulação) totalmente natural ou
"verde", com micro ou nano encapsulados conservantes biológicos de origem mediterrânea, pesquisa de compostos
naturais, originários de produtos da região mediterrânica, (ex.: extratos de plantas com propriedades conservantes).
Identificação e testes em alimentos à escala micro e nano e estudo dos seus mecanismos de ação. Desenvolvimento
de bio polímeros de origem mediterrânica para embalagens de alimentos tais como a quitosano, a pectina, isolados de
proteína, que são biodegradáveis.
>Laboratório de Química e Alimentos Funcionais/ Nutracêuticos
As principais atividades deste laboratório incluem a pesquisa, extração e estabilização de compostos com
propriedades nutracêuticas, de matérias-primas provenientes da região algarvia e de resíduos da industria alimentar;
pesquisa de compostos com propriedades nutracêuticas em alimentos tradicionais algarvios e em novos produtos
alimentares; pesquisa do efeito de diferentes metodologias de processamento nas propriedades nutracêuticas de
alimentos.
Controlo da qualidade físico-química de matérias-primas e produtos alimentares e caracterização físico-química e
nutricional de matérias-primas e produtos alimentares.
>Laboratórios Construções e Materiais de Construção
Nestes laboratórios são efetuados trabalhos de prestação de serviços na área da construção civil, nomeadamente,
avaliação de patologia construtiva em edifícios através da realização de ensaios expeditos in situ e ensaios mais
consistentes em laboratório. Elaboração do diagnóstico das causas das manifestações de patologia e apresentação de
soluções de reabilitação (de edifícios). Realização de ensaios a materiais de construção, nomeadamente, agregados,
ligantes, argamassas, betões, cimentos e outros materiais de construção, incluindo novos materiais.
>Laboratório de Geotecnia (LG)
As principais atividades do LG incluem a realização de processos de peritagem e estudos técnicos, a realização de
ensaios laboratoriais e in situ no âmbito do seguinte tipo de obras geotécnicas: terraplanagens, pavimentos de
estruturas rodoviárias, estruturas de contenção e fundações, taludes, entre outros.
>Laboratório de Informação Geográfica (LIG)
O LIG presta serviços no domínio da aquisição de informação geográfica por GPS, por estações totais e por técnicas
de fotogrametria, nomeadamente: restituição fotogramétrica, orto retificação, numerização de informação cartográfica
ecriação de Sistemas de Informação Geográfica.

Prestação de serviços:
Nos últimos 3 anos, em média, o ISE tem realizado cerca de 200 prestações de serviços por ano envolvendo os
laboratórios acima referidos, em atividades de 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 Vegetais, Controlo de Águas para Usos Recreativos – Parques
Aquáticos, Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentares e Análises de Enologia (licores e aguardentes), entre
outros.
C9. Consultancy:
ISE is an organic unit of the UAlg that, beyond education, is aimed at: applied research; the development of projects of
technology transfer, in partnership with the entrepreneurial world; and the provision of services to the community. To
fulfil its mission, ISE possesses a vast potential either of knowledge or of infrastructures and laboratories; structured
around four scientific areas: Food Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering and Mechanical Engineering.
Within these areas, ISE gathers a set of R&D abilities and services that are directly provided to the service of the
community.
The provision of services to the community, in ISE, is mainly fulfilled through specific agreements celebrated between
the institute and companies and institutions; or by direct requests, when fit by the Despacho Reitoral RT.012/2013; or
when they correspond to the analyses, tests or inspections given within the scope of the laboratories.
Laboratories with a provision of services component:
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> (LES) Sanitary Engineering Laboratory
The Sanitary Engineering Laboratory was the first laboratory of water testing accredited by the Portuguese
Accreditation Institute (IPAC - L0306) in the Algarve in accordance with NP EN ISO/IEC 17025. It gathers proper
technical and human resources with scientific education, and administrative autonomy, recognized by IPAC. The
technical collaborators of LES participate annually in several inter-laboratorial essays, in the diverse analytical
matrices where it works, to evaluate its performance externally.
Beyond the support provided to research at UAlg, LES carries through in permanence services to the community,
supporting the economic development of the region, namely in relation with activities associated to the Tourism. Of the
main activities of LES these are worth noting: environmental monitoring of sanitary landfills and waste transferring
stations; environmental monitoring of golf courses; characterization of natural waters, including superficial and
groundwaters; monitoring of public, private and municipal swimming pools and aquatic parks; monitoring of drinking
water; control of waste waters and treated effluents; among others. Currently, the LES carries through more than 90
different physical, chemical and biological tests, in waters, soils, sediments, vegetal material and waste.
> Laboratories of Alimentary Security and Microbiology (LSAeM)
LSAeM develops activities of provision of services to the companies and institutions of the region in the application of
systems of management of security and alimentary quality norms “ISO 9000:2000” and “ISO 22000:2005”; training and
updating of technician of companies/institutions of the food sector; elaboration of studies of support to the
implementation of programs of prerequisite to the system of 'Hazard Analysis and Critical Control Point’
(HACCP);validation of cleaning plans of surfaces and equipment in contact with food; accomplishment of studies for
verification of the HACCP system; and restructuring of documents needed for the validation and verification of system
HACCP.
It also develops activities of evaluation of the microbiological quality of foods, drinks and ingredients: studying
hygiene parameters and food security in accordance with the regulations of the European Commission (Regulation
(CE) Nº 2073/2005, Regulation (CE) Nº 1441/2007); evaluation of the hygienic quality of environments, equipment,
surfaces and manipulators/operators; and evaluation of the microbiological quality of leavened foods, through the
enumeration of lactic-acid bacteria, leavenings, and filamentous fungi.
>Laboratory of Oenology (LE)
LE develops activity provision of services to the companies in the area of the analyses the distilled spirits, liquors,
wines and other alcoholic beverages; in the volatile composite analysis of other products; and in the characterization
of raw materials for the improvement and/or development of new alcoholic beverage.
>Laboratory of Food Processing of and New Products Development (LPADNP)
The main services provided by LPADNP consist in the development of products from a test to an industrial production
phase; evaluating the appreciation of a product by the consumer through a sensorial testing; “Scale-up” of regional
recipes for commercial application; development of packings to maximize the time of shelf and the aesthetic one of
products; e determination of times of shelf for food products.
Study of heat transfer and mass transfer processes, of the degradation of quality parameters (vitamins, physicalchemical and sensorial properties), and its mathematical modelling.
Development of new tools for predicting growth, microbial reduction, or kinetic parameters of deterioration reactions
such as oxidation, color change or texture, in order to evaluate the efficiency of the conservation processes during the
shelf life of the packages.
> Laboratory of Functional Food Chemistry / Nutraceuticals
The main activities of this laboratory include the research, extraction and stabilization of compounds with
nutraceutical properties of raw materials from the Algarve region and food industry residues; research of compounds
with nutraceutical properties in traditional Algarve foods and new food products; research on the effect of different
processing methodologies on nutraceutical properties of foods; control of the physical-chemical quality of raw
materials and food products and physical-chemical and nutritional characterization of raw materials and food
products.
>Building and Construction Materials Laboratories
In these laboratories work is carried out in the field of civil construction, namely the evaluation of constructive
pathology in buildings through the execution of expedited in situ tests and more consistent laboratory tests; Diagnosis
of the causes of manifestations of pathology and presentation of rehabilitation solutions (of buildings). Realization of
tests on building materials, namely: aggregates, binders, mortars, concretes, cements and other building materials,
including new materials.
> Geotechnical Laboratory (LG)
LG's main activities include the carrying out of expert reports and technical studies, laboratory and in situ tests in the
following geotechnical works: earthworks, pavements of road structures, containment structures and foundations,
slopes, among others.
> Geographic Information Laboratory (LIG)
The LIG provides services in the field of acquisition of geographic information by GPS, by total stations and by
photogrammetric techniques, namely: photogrammetric restitution, ortho rectification, cartography and GIS.
Provision of services:
In last the 3 years, on average, the ISE has carried through about 200 provision of services per year, involving the
laboratories aforementioned; in activities of Technical Examinations, Materials of Construction Testing, Environmental
Monitoring of Sanitary Landfills of the Algarve, Golf Courses Monitoring – Golf Platform of UAlg, Water Analyses, Soils
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and Vegetal Materials, Water Control for Recreational Uses - Aquatic Parks, Development of New Food Products and
Analyses of Oenology (liquors and distilled spirits), among others.
C10. Colaboração nacional e internacional:
A colaboração do ISE com outras instituições, a nível nacional e internacional, resultou em acordos de atribuição de
duplas titulações, acordos para o desenvolvimento de projetos, organização de conferências ou enquadramento para
ações de mobilidade e de cooperação entre docentes. Como exemplos de resultados destas colaborações apresentase a seguir uma lista com algumas das ações realizadas.
Acordo de duplo diploma entre a Universidade do Algarve e a Universidade Estadual de Campinas, tendo por principal
objetivo a obtenção do Diploma de Mestrado em Engenharia Civil no Instituto Superior de Engenharia da UAlg pelos
alunos brasileiros e o Diploma de Engenheiro em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, pelos
alunos portugueses.
Acordo de duplo diploma entre a Universidade do Algarve (UAlg) e a Universidade de Cádiz (UC) visando a atribuição
do Grado en Ingeniería Civil, Tecnología Específica Construcciones Civiles, pela Escuela Politécnica Superior de
Algeciras da UC, aos estudantes do ISE, e o grau de Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de
Engenharia da UAlg, aos estudantes da Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Para além deste, encontra-se ainda em fase de análise o estabelecimento de um acordo de duplo diploma, entre estas
duas instituições, para atribuição de diplomas na área da Engenharia Mecânica.
Acordo de parceria entre a Universidade do Algarve, a Nord University College (Norway), a University of Extremadura
(Spain), a Cag University (Turkey) e as escolas secundárias Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Portugal), Verdal
upper secondary school (Norway) e IES Norba Caesarina (Spain) para, através do ISE, concretizar o desenvolvimento
do projeto Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model with Augmented Reality and Game
books.
Acordo de cooperação entre a École Supérieure D'Ingénieurs Rouen (França) e o Instituto Superior de Engenharia da
UAlg para lecionação do curso "Fundamentals of digital processing & DSPS" na ESIR.
Colaborações internacionais no domínio das Cozinhas Solares, nomeadamente com a Technical University Federico
Santa Maria in Chile e a CT Institute of Technology, Punjab, India.
Ao abrigo de protocolos estabelecidos no âmbito de programas de mobilidade ERASMUS, o ISE recebeu um total de
23 docentes e funcionários de instituições internacionais no ano letivo 2013/14, 13 no ano letivo 2014/15 e 23 em
2015/16. Ainda no âmbito destes programas, 5 docentes do ISE efetuaram estadias de trabalho em instituições de
ensino fora do País.
Colaborações na organização de congressos ou sessões em congressos internacionais, resultantes de parcerias com
as respetivas entidades promotoras dos eventos, nomeadamente:
HCII - Human-Computer Interaction - Sensors and Mobile Applications for Human-Computer Interactions;
DSAI - International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting
Info-exclusion;
TMS - Tourism & Management Studies International Conference;
ICIAR - International Conference on Image Analysis and Recognition
RECPAD - Portuguese Conference on Pattern Recognition
DCIS - Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
SDEMPED - IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives
ISEKI Food Conference – Responsible Chain and Innovation in the Food Value Chain
C10. National and international cooperation:
ISE’s cooperation with other institutions, both national and international, resulted in agreements for the attribution of
double-titles, agreements for project development, organization of conferences or framing for actions of mobility and
cooperation between professors. As examples of results of these contributions it is presented a list with some of the
actions carried through.
Agreement of double diploma between the UAlg and the State University of Campinas, having for main objective the
attainment of the Diploma of Mestrado in Civil Engineering in the ISE-UAlg, for the Brazilian students; and the Diploma
of Engineer in Civil Engineering, Architecture and Urbanism of the UNICAMP, for the Portuguese students.
Agreement of double diploma between the UAlg and the University of Cadiz (UC), aiming at the attribution of the
"Grado en Ingeniería Civil, Tecnología Específica Construcciones Civiles", for the Superior Polytechnical Escuela of
Algeciras of the UC, to the students of the ISE; and the degree of Licenciatura in Civil Engineering of the ISE-UAlg, to
the students of the Superior Polytechnical Escuela of Algeciras.
Agreement of partnership between the UAlg, the Nord University College (Norway), the University of Extremadura
(Spain), the Cag University (Turkey) and the High-Schools Pinheiro e Rosa (Portugal), Verdal upper secondary school
(Norway) e IES Norba Caesarina (Spain) for, through ISE, materialize the development of the project “Interactive
Mathematics by implementing the Blended-Learning model with Augmented Reality and Game books”.
Cooperation agreement between the École Supérieure D' Ingénieurs Rouen (France) and the ISE-UAlg for teaching the
course "Fundamentals of digital processing & DSPS" at ESIR.
International contributions in the domain of Solar Kitchens, namely with the Technical University Federico Santa Maria
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in Chile and the CT Institute of Technology, Punjab, India.
Under protocols established in the scope of the ERASMUS mobility programs, ISE received: 23 professors and
employees of international institutions in the 2013/14 school year; 13 in 2014/15; and 23 in 2015/16. Still in the scope of
these programs, 5 professors of the ISE had done work stays in education institutions abroad.
Contributions in the organization of congresses or sessions in international conferences, resultant of partnerships
with the respective promoting entities of the events, namely:
HCII - Human-Computer Interaction - Sensors and Mobile Applications will be Human-Computer Interactions;
DSAI - International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting
Info-exclusion;
TMS - Tourism & Management Studies International Conference;
ICIAR - International Conference on Image Analysis and Recognition
RECPAD - Portuguese Conference on Pattern Recognition
DCIS - Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
SDEMPED - IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives
ISEKI Food Conference - Responsible Chain and Innovation in the Food Value Chain

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
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apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). No ISE o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a
30% foi de 7 em 12, em 2012/13 e de 5 em 12, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
No 2º semestre de 2015/16, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (31,1% no
ISE) e dos docentes de 84% (95,7% no ISE). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e a dos
Diretores de Curso de 94% (no ISE foram de, respetivamente, 70% e 92.9%). Exemplos de medidas de melhoria
aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para uma
adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes cujo
desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a atualização de
materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO are teaching, with statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are
the Director, the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg’ management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In ISE, the number of courses with response rates of 30% or more was 1 in 12 in 2012/13 and 5 in
12 in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires to
students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/16, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
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84% (respectively 31.1% and 95.7% in the ISE). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of Course
Directors was 94% (in the ISE these response rates were, respectively of 70% and 92.9%). Examples of approved
improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
Pontos fortes:
• Elevada empregabilidade nas áreas de formação, para a maioria dos graduados e pós-graduados do ISE.
• Cursos de mestrado e de pós-graduação com funcionamento em regime pós-laboral.
• Corpo docente próprio, estável e graduado.
• Indicadores de publicações indexadas (Scopus, WOS, Crossref e DBLP).
• Projetos de investigação e elevado volume de prestações de serviço
• Boa integração do Instituto com as empresas e instituições da região.
• Prosseguimento de estudos por parte dos estudantes dos cursos de especialização tecnológica (CET).
Pontos fracos:
• Relativo desconhecimento da comunidade acerca das ofertas de Cursos Técnicos Superiores Profissionais.
• Reduzida apetência dos estudantes (do ensino secundário) por cursos das áreas de engenharia.
• Taxas de sucesso com valores relativamente baixos, nos cursos de licenciatura.
• Desatualização dos equipamentos dos laboratórios de ensino.
Estratégia de desenvolvimento:
• Recrutamento de estudantes para os cursos TeSP.
• Recrutamento de alunos internacionais, nomeadamente do Brasil, para formações graduadas.
• Promoção do sucesso escolar.
• Aumento das atividades de investigação aplicada.
Planos de melhoria
• Promover a articulação entre as escolas de ensino secundário, científico-humanísticos e profissional.
• Adoção de novos métodos e estratégias pedagógicas.
• Estimular a apresentação de candidaturas de projetos I&D aplicada a projetos em programas de financiamento e
promoção da divulgação dos resultados da investigação.
• Criação de uma plataforma de serviços para resposta integrada às solicitações das entidades da região, prestações
de serviço e investigação aplicada, e apresentação de candidaturas a programas de financiamento que permitam
apetrechamento de laboratórios, quer para o ensino quer para a investigação.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".
C12. Final remarks:
Strong points:
• High employability within the areas of education, for the majority of the graduated and the postgraduates of the ISE.
• 2nd Cycle and other graduate programmes functioning in the evening (and/or weekend).
• Own, steady and graduated faculty.
• Publication index pointers (Scopus, WOS, Crossref e DBLP).
• Research projects and high amount of provision of services.
• Good integration of the institute with the companies and institutions of the region.
• Continuation of studies on the part of the students of the courses of technological specialization (CET).
Weak points:
• Relative unawareness of the community regarding the TeSP programmes.
• Reduced liking of the students (of secondary education) for programmes in engineering.
• Relative low rates of success, in the 1st Cycles.
• Insufficient updating of the equipment in the teaching laboratories.
Strategy of development:
• Recruitment of students for the TeSP programmes.
• Recruitment of international students, namely from Brazil, for graduated formations.
• Promotion of the educational success.
• Increase of the activities of applied research.
Plans of improvement
• Promotion of the articulation with high-schools, in the scientific-humanistic and professional education.
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• Adoption of new pedagogical methods and strategies.
• Stimulation of the presentation of candidacies of R&D applied projects to financing programs and promotion of the
divulging of the research results.
• Creation of a platform of services for an integrated reply to the requests of the entities of the region, provision of
services and applied research, and presentation of candidacies to financing programs that allow the equipping of
laboratories, either for teaching or for research.
Further information about Annex II
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column.
D. 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes
Designação / Name

Data / Date

Energias Renováveis
Instalações Elétricas, Domótica E Automação
Manutenção e Reabilitação de Edifícios e Infraestruturas
Segurança e Higiene Alimentar
Sistemas e Tecnologias de Informação (c/ ESGHT)
Tecnologia e Manutenção Automóvel
Telecomunicações e Redes.
Climatização e Refrigeração
Inovação e Qualidade Alimentar
Sistemas de Informação Geográfica
Tecnologias de Informação Urbanística e Arquitetónica

2015-07-28T00:00:00
2016-03-01T00:00:00
2015-07-23T00:00:00
2015-06-30T00:00:00
2015-07-06T00:00:00
2015-07-10T00:00:00
2015-07-28T00:00:00
2015-07-03T00:00:00
2015-07-22T00:00:00
2015-06-11T00:00:00
2015-06-26T00:00:00

D1.2 - Licenciatura
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

NCE/12/01051
ACEF/1112/12942
ACEF/1112/12947
ACEF/1213/12957
ACEF/1314/12952
ACEF/1314/12962

541
582
582
520
520
541

6
6
6
6
6
6

2013-04-05T01:00:00
2013-09-18T01:00:00
2013-09-18T01:00:00
2014-01-08T00:00:00
2014-12-23T00:00:00
2015-02-11T00:00:00

Tecnologia e Segurança Alimentar
Engenharia Civil
Engenharia Civil, Regime Noturno
Engenharia Elétrica e Eletrónica
Engenharia Mecânica
Engenharia Alimentar

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date
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<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

NCE/10/02271

481

Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação

D1.3 - Mestrado
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation
duration

NCE/12/01306

582

Engenharia Civil

6

ACEF/1213/12967 520

Engenharia Elétrica e Eletrónica

6

NCE/13/00681

Ciclo Urbano da Água

6

ACEF/1314/12977 520

Energia e Climatização de Edificios

6

ACEF/1314/12972 541

Tecnologia dos Alimentos

6

NCE/14/00566

521

Engenharia Mecânica - Energia, climatização e
refrigeração

6

NCE/14/00576

862

Segurança e Saúde no Trabalho

6

422

Data / Date
2013-0424T01:00:00
2014-0108T00:00:00
2014-0416T01:00:00
2014-1223T00:00:00
2015-0320T00:00:00
2015-0415T01:00:00
2015-0709T01:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

NCE/10/02276

580

Planeamento e Construção Sustentável

2011-07-28

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Ciclo de estudos / Study Programme
Energias Renováveis
Manutenção e Reabilitação de Edifícios e Infraestruturas
Segurança e Higiene Alimentar

14/15
a
b
0
0
0
0
0
0

15/16
a
25
25
30
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0
0
0
0

Tecnologia e Manutenção Automóvel
Telecomunicações e Redes
Sistemas e Tecnologias de Informação (c/ ESGHT)

0
0
0
0

30
25
30
25

29
16
20
24

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/12/01051
ACEF/1112/12942
ACEF/1112/12947
ACEF/1213/12957
ACEF/1314/12952
ACEF/1314/12962

541
582
582
520
520
541

Tecnologia e Segurança Alimentar
Engenharia Civil
Engenharia Civil, regime noturno
Engenharia Elétrica e Eletrónica
Engenharia Mecânica
Engenharia Alimentar

13/14
a
b
30 22
33 9
0
0
28 16
28 34
0
0

14/15
a
b
30 16
30 9
0
0
28 15
28 30
0
0

15/16
a
b
28 29
28 13
0
0
28 22
28 31
0
0

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/12/01306
ACEF/1213/12967
NCE/13/00681
ACEF/1314/12977
ACEF/1314/12972
NCE/14/00566
NCE/14/00576

582
520
422
520
541
521
862

Engenharia Civil
Engenharia Elétrica e Eletrónica
Ciclo Urbano da Água
Energia e Climatização de Edificios
Tecnologia dos Alimentos
Engenharia Mecânica - Energia, climatização e refrigeração
Segurança e Saúde no Trabalho

13/14
a b
30 26
30 17
0 0
20 1
20 7
0 0
0 0

14/15
a b
30 10
30 10
30 15
20 8
0 0
0 0
0 0

15/16
a b
30 20
30 17
0 0
0 0
20 3
20 13
0 0

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)
15/16
a
10
23
29
16
20
24

Ciclo de estudos / Study Programme
Energias Renováveis
Manutenção e Reabilitação de Edifícios e Infraestruturas
Segurança e Higiene Alimentar
Tecnologia e Manutenção Automóvel
Telecomunicações e Redes
Sistemas e Tecnologias de Informação (c/ ESGHT)

b
0
0
0
0
0
0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/12/01051
ACEF/1112/12942
ACEF/1112/12947
ACEF/1213/12957
ACEF/1314/12952
ACEF/1314/12962

541
582
582
520
520
541

Tecnologia e Segurança Alimentar
Engenharia Civil
Engenharia Civil, Regime Noturno
Engenharia Elétrica e Eletrónica
Engenharia Mecânica
Engenharia Alimentar

13/14
a
22
129
122
140
143
47

b
0
17
18
13
26
18

14/15
a
36
95
88
116
127
27

b
0
21
11
17
21
6

15/16
a
63
81
68
111
135
17
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D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/12/01306
ACEF/1213/12967
NCE/13/00681
ACEF/1314/12977
ACEF/1314/12972
NCE/14/00566
NCE/14/00576

582
520
422
520
541
521
862

Engenharia Civil
Engenharia Elétrica e Eletrónica
Ciclo Urbano da Água
Energia e Climatização de Edificios
Tecnologia dos Alimentos
Engenharia Mecânica - Energia, climatização e refrigeração
Segurança e Saúde no Trabalho

13/14
a
b
48 1
45 5
0
0
6
4
22 7
0
0
0
0

14/15
a b
30 6
33 11
15 0
11 4
5 4
0 0
0 0

15/16
a
b
37 5
33 8
12 0
5
1
3
7
15 0
0
0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

61.1
15.3
83.8

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

40

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

ENGENHARIA CIVIL

100

Ficha
submetida

Mestre

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Licenciado

ENGENHARIA CIVIL

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Grau /
Categoria / Category
Degree

Antonio Carlos Guerreiro Professor Adjunto ou
Doutor
Morgado André
equivalente
Ana Beatriz da Piedade
de Azevedo

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Alfredo Manuel
Gonçalves da Silva
Braga

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente
Equiparado a
Augusto José de Mira
Assistente ou
Candeias
equivalente
Equiparado a
Ana Clara Simão Lopes Professor Adjunto ou
equivalente
Professor
Ana Cristina Oliveira
Coordenador ou
Lopes Figueira
equivalente
Ana Bela Batista dos
Santos

Mestre

Doutor

António Fernando
Marques de Sousa

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Armando da Conceição
Costa Inverno
António Manuel de
Sousa Baltazar Mortal
Ana Sofia da Silva

Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou Doutor

Licenciado

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Título de
especialista (DL ENGENHARIA CIVIL
206/2009)
OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS
OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA MECÂNICA

100

ENGENHARIA MECÂNICA

100

ENGENHARIA CIVIL

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
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equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

submetida
OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

Título de
Professor Adjunto ou
Licenciado especialista (DL ENGENHARIA CIVIL
equivalente
206/2009)
Carlos Alberto Bragança Professor Adjunto ou
CIÊNCIAS DA TERRA E
Doutor
dos Santos
equivalente
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
ENGENHARIA
Equiparado a
Cristiano Lourenço
ELECTROTÉCNICA,
Professor Adjunto ou Doutor
Cabrita
ELECTRÓNICA E
equivalente
INFORMÁTICA
Professor Adjunto ou
Claudia Dias Sequeira
Doutor
ENGENHARIA MECÂNICA
equivalente
Carlos Ferreira do
Professor Adjunto ou
Doutor
MATEMÁTICA
Carmo de Sousa
equivalente
César Duarte Freitas
Assistente ou
Doutor
ENGENHARIA MECÂNICA
Gonçalves
equivalente
Carlos Manuel de
Professor Adjunto ou
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
Mestre
Azevedo Marinho
equivalente
E DA INFORMAÇÃO
Título de
Carlos Alberto Pereira
Professor Adjunto ou
Mestre
especialista (DL ENGENHARIA CIVIL
Martins
equivalente
206/2009)
Professor
OUTRAS CIÊNCIAS DA
Célia Maria Brito Quintas Coordenador ou
Doutor
ENGENHARIA E
equivalente
TECNOLOGIAS
Maria da Conceição
Professor Adjunto ou
Doutor
MATEMÁTICA
Rodrigues Ribeiro
equivalente
Celestino Rodrigues
Professor Adjunto ou
Doutor
ENGENHARIA MECÂNICA
Ruivo
equivalente
Equiparado a
Cláudio Vidal Semião
Professor Adjunto ou Mestre
ENGENHARIA CIVIL
equivalente
Carlos Otero Águas da Professor Adjunto ou
CIÊNCIAS DA TERRA E
Doutor
Silva
equivalente
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Equiparado a
David Alexandre de Brito
Professor Adjunto ou Mestre
ENGENHARIA CIVIL
Pereira
equivalente
Eduardo Bruno Oliveira Professor Adjunto ou
Doutor
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Esteves
equivalente
Elisa Maria de Jesus da Professor Adjunto ou
Doutor
ENGENHARIA CIVIL
Silva
equivalente
Francisco João
Professor Adjunto ou
Doutor
ECONOMIA E GESTÃO
Magalhães Calhau
equivalente
ENGENHARIA
Professor Adjunto ou
ELECTROTÉCNICA,
Fernando Beirão Emídio
Doutor
equivalente
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
Fausto José Correia
Professor Adjunto ou
Transferência e Conversão de
Mestre
Firmino
equivalente
Energia
Professor
Flávio Augusto Bastos
Coordenador ou
Doutor
ENGENHARIA MECÂNICA
da Cruz Martins
equivalente
Fernando Miguel Granja Professor Adjunto ou
OUTRAS CIÊNCIAS
Doutor
Martins
equivalente
NATURAIS
Título de
Frederico Trovisqueira
Professor Adjunto ou
Mestre
especialista (DL ENGENHARIA MECÂNICA
Fernandes Morgado
equivalente
206/2009)
Gil Vicente da
Professor Adjunto ou
Doutor
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Conceição Fraqueza
equivalente
Gonçalo Nuno Delgado Professor Adjunto ou
CIÊNCIAS DA TERRA E
Doutor
Prates
equivalente
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Maria Gabriela
Professor
Figueiredo de Castro
Coordenador ou
Doutor
MATEMÁTICA
Schütz
equivalente
Helena Maria Neto
Professor Adjunto ou
OUTRAS CIÊNCIAS
Paixão Vazquez
Doutor
equivalente
NATURAIS
Fernandez
Equiparado a
Humberto da Silva Neto Assistente ou
Licenciado
ENGENHARIA QUÍMICA
equivalente
ENGENHARIA
Professor
Isménio Loutenço
ELECTROTÉCNICA,
Coordenador ou
Doutor
Eusébio Martins
ELECTRÓNICA E
equivalente
INFORMÁTICA
Ilidio Encarnação Jesus Professor Adjunto ou Mestre
ECONOMIA E GESTÃO
Abel Marques dos
Santos Silva

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100
100
100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100
100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

50

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
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Isabel Maria Carneiro
Ratão
Jaime Miguel Costa
Aníbal

equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Jorge Alberto dos
Santos Guieiro Pereira

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

João Manuel Carvalho
Estêvão
João Manuel Martins
Gomes
José Inácio de Jesus
Rodrigues
Jorge Manuel Guieiro
Pereira Isidoro

Professor Adjunto ou
equivalente
Assistente ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente

José Manuel do
Livramento

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

João Vicente Madeira
Lopes

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Jorge Luís Pereira
Faustino Dias da Silva
Jessie Mara Donaire
Bosisio de Melo

Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Eletrónica de Energia

100

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

100

Doutor

ENGENHARIA CIVIL

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

ENGENHARIA CIVIL

100

Título de
Energias Renováveis e Gestão
especialista (DL
50
de Energia
206/2009)
Título de
especialista (DL ENGENHARIA MECÂNICA
100
206/2009)

submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

ENGENHARIA CIVIL

100

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Jânio Miguel Evangelista Professor Adjunto ou
Doutor
Ferreira Monteiro
equivalente

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Jean-Pierre Patrício
Gonçalves

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

ENGENHARIA CIVIL

100

Ficha
submetida

Jorge Manuel Faísca
Renda

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

100

Ficha
submetida

João Miguel Fernandes
Rodrigues

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

100

Ficha
submetida

Jorge Filipe Leal Costa
Semião

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

100

Ficha
submetida

José Manuel de Brito
Viegas

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

100

Ficha
submetida

Ludovina Rodrigues
Galego

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

100

Ficha
submetida

Larissa Robertovna
Labakhua

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

100

Ficha
submetida

Luís Manuel Ramos de
Oliveira

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

100

Ficha
submetida

Maria de Fátima Silva
Marques Tavares
Farinha

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

ENGENHARIA CIVIL

100

Ficha
submetida

Mauro Jorge Guerreiro
Figueiredo

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Maria Celeste Barroso
Gameiro
Marta Marçal Correia
dos Santos Gonçalves
Mário Carlos Machado
Jesus
Miguel José Pereira das
Dores Santos de Oliveira

Professor Adjunto ou
equivalente
Assistente ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente
Professor Adjunto ou

Mestre

ENGENHARIA CIVIL

100

Doutor

ENGENHARIA CIVIL

100

Doutor

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
100
E DA INFORMAÇÃO

Doutor

ENGENHARIA CIVIL

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Mestre

ENGENHARIA MECÂNICA

100

Ficha

Maria Manuela Pires
Rosa
Manuel Carlos Mestre

Título de
especialista (DL ENGENHARIA CIVIL
206/2009)
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS
QUÍMICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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equivalente

submetida

Manuela Fernanda
Professor Adjunto ou
Doutor
Gomes Moreira da Silva equivalente

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS
Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

BIOTECNOLOGIA AGRÁRIA E
100
ALIMENTAR

Ficha
submetida

ENGENHARIA MECÂNICA

100

Ficha
submetida

Nelson Manuel Santos
Sousa

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Patrícia Alexandra Reis
Nunes

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

100

Ficha
submetida

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Engenharia Agro-Industrial

100

Ficha
submetida

MATEMÁTICA

100

ARTES

100

Mário Rui Gil Saraiva
Maria Margarida Cortez
Vieira

Paula Maria Nunes
Alberto Carrasquinho
Pires Cabral
Pedro Jorge Sequeira
Cardoso
Paulo Jorge Miguel
Charneca

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Professor
Paulo Alexandre da Silva
Coordenador ou
Felisberto
equivalente

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Paulo Jorge Maia dos
Santos

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Paula Raquel Viegas
dos Santos Nunes
Laurêncio

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Pedro Miguel Mendes
Guerreiro

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

Paula Maria Custódio
Ribeiro

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Paulo Gustavo Martins
da Silva

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Rui Carlos Gonçalves
Graça e Costa
Rui Mariano Sousa da
Cruz

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Assistente convidado
Doutor
ou equivalente

ENGENHARIA CIVIL

100

Roberto Célio Lau Lam

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

Rui Miguel Madeira
Lança

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Roberto Carlos
Rodrigues Laranja

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Rui Fernando da Luz
Marcelino

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Raul Lana Miguel
Rui Penha Pereira
Vítor Manuel Lopes de
Brito Saraiva Barreto

Assistente convidado
Mestre
ou equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Vitor Vicente Madeira
Lopes

Equiparado a
Professor Adjunto ou Mestre
equivalente

António João Freitas
Gomes da Silva

Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

BIOTECNOLOGIA AGRÁRIA E
50
ALIMENTAR
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
100
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA CIVIL
Título de
especialista (DL ENGENHARIA CIVIL
206/2009)
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

ENGENHARIA MECÂNICA

55

FILOSOFIA, ÉTICA E
RELIGIÃO

100

ENGENHARIA CIVIL

100

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
Engenharia Eletrótecnica e de
Computadores

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

9245
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<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs
Doutores especialistas / Specialist PhDs
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC)
Com título de especialista / With title of specialist
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs **
Doutores especialistas / Specialist PhDs **
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) **
Com título de especialista / With title of specialist **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10 2015/16 *

28
0
0
0
89

60
0
0
6
24

28
0
0
0
89

60
0
0
6
24

2
0
0
0
25

1
1
0
1
2

1
0
0
0
12

0.5
0.4
0
0.5
1.05

30
0
0
0
114
144

61
1
0
7
26
95

29
0
0
0
101
130

60.5
0.4
0
6.5
25.05
92.45

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
93
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
16
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
96.9
16.7

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
O corpo do pessoal não docente do Instituto Superior de Engenharia é constituído por 21 funcionários em regime de
tempo integral (100%).
D6.1. Non academic staff:
The body of non-teaching staff at ISE is composed by 21 employees in full-time (100%).
D6.2. Qualificação:
a) Ensino básico: (4 funcionários)
1º ciclo - 1; 2º ciclo - 2 e 3º ciclo - 1
b) Ensino Secundário - 7
c) Ensino superior: (10 funcionários)
Bacharelato - 1; Licenciatura - 5 e Mestrado - 4

D6.2. Qualification:
a) Basic education: (4 employees)
1st cycle - 1; 2nd cycle - 2 and 3rd cycle - 1
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b) Secondary education - 7
c) Higher education: (10 employees)
Bachelor (pre-Bologna 1st Cycle) - 1; Licenciatura (1st Cycle) - 5 and Mestrado (2nd Cycle) - 4

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

5.3
4.4
0.2
23.3
1

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Secretariado da direção, apoio aos órgãos do ISE, gestão documental e recursos humanos
Secretariado de apoio científico-pedagógico e da atividade dos departamentos
Núcleo financeiro e patrimonial
Núcleo de estudos, comunicação, qualidade e apoio ao estudante
Apoio laboratorial e gestão de edifícios e estruturas
(5 Items)

3
3
1
1
13
21

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 2, artigo 16º, nº 2, artigo 18º, nº 3 e artigo
29º, nº 2 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
A FCT é uma unidade orgânica da UAlg integrada no subsistema universitário que aglutina as competências de ensino
e investigação nas áreas de Ciência e Tecnologia, ministrando cursos de licenciatura, mestrado, doutoramento e
cursos não conferentes de grau.
A FCT assegura atualmente o funcionamento dos seguintes cursos e áreas CNAEF:
a) 9 licenciaturas, nas áreas de Produção Agrícola e Animal, Arquitetura e Urbanismo, Biologia e Bioquímica,
Tecnologia dos Processos Químicos, Ciências da Terra e Eletrónica e Automação:
Agronomia, Arquitetura Paisagista, Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências do Mar,
Engenharia Informática, Gestão Marinha e Costeira;
b) 4 mestrados integrados, nas áreas de Biologia e Geologia, Tecnologias e Proteção do Ambiente, Eletrónica e
Telecomunicações e Ciências Farmacêuticas:
Ciências Farmacêuticas, Engenharia Biológica, Engenharia do Ambiente, Engenharia Eletrónica e telecomunicações
(os 3 últimos cursos não abrem vagas para o 1.º ciclo desde 2013/2014);
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c) 16 mestrados, nas áreas de Pescas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia e Bioquímica, Tecnologia dos Processos
Químicos, Ciências da Terra, Eletrónica e Automação, Produção Agrícola e Animal, Floricultura e Jardinagem e
Química:
Aquacultura e Pescas, Arquitetura Paisagista, Recursos Biológicos Marinhos (Erasmus Mundus), Biologia Marinha,
Biologia Molecular e Microbiana, Biotecnologia, Ecohidrologia, Engenharia Informática, Geomática, Gestão
Sustentável dos Espaços Rurais, Gestão da Água e da Costa (Erasmus Mundus), Hortofruticultura, Inovação Química e
Regulamentação (Erasmus Mundus), Matemática para Professores, Qualidade em Análises (Erasmus Mundus),
Sistemas Marinhos e Costeiros;
d) 10 doutoramentos, nas áreas de Agricultura, Silvicultura e Pescas, Biologia e Bioquímica, Ciências da Terra,
Electrónica e Automação, Tecnologia de Proteção do Ambiente, Matemática e Química:
Ciências Agrárias e Ambientais (em assoc. c/ U. Évora), Ciências Biológicas, Ciências Biotecnológicas, Ciências do
Mar (dout. Europeu), Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia
Informática, Gestão Marinha e Costeira (EMundus), Matemática, Química.
Os cursos da FCT enquadram-se fundamentalmente em duas das áreas temáticas definidas no programa estratégico
da UAlg para 2014-2017 - Mar, e Saúde e Bem Estar –. Na área do Mar, uma área muito consolidada, a FCT oferece uma
linha específica de formação em Biologia Marinha e Ciências do Mar, que inclui cursos de licenciatura, mestrado e
doutoramento.
Estão associados à FCT 4 centros de investigação, avaliados e financiados pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia: CCMAR, CIMA, MeditBio e CEOT. Estes centros desenvolvem um elevado número de projetos de
investigação científica, financiados por entidades nacionais e internacionais, e os alunos dos cursos da FCT inseremse em muitos dos projetos de investigação realizados nestes centros. Além dos recursos humanos, que asseguram
competência científica e pedagógica, a FCT dispõe dos recursos materiais e físicos (laboratórios, estações
experimentais, bibliotecas, equipamentos, etc.) para garantir a qualidade da formação nos domínios específicos em
que realiza a sua atividade, usufruindo também da proximidade a laboratórios naturais excecionais (ex. Ria Formosa,
Guadiana, costa algarvia). No conjunto, estas valências conferem à FCT competitividade ao nível nacional e
internacional nas vertentes de formação e investigação, e permitem-lhe cumprir a missão que lhe foi consagrada nos
estatutos da UAlg e da FCT, tal como estipulado no RJIES.
O corpo docente é próprio e muito qualificado nas áreas fundamentais dos cursos que ministra (99% é doutorado),
tem extensa experiência nas vertentes do ensino e da investigação, exibe índices de produção científica elevados e
com impacto na construção do conhecimento, está integrado em centros de investigação bem classificados em
avaliações por painéis internacionais e está envolvido em redes e consórcios internacionais através de projetos de
ensino, de investigação e de outras parcerias relevantes para a missão da Faculdade.
C2. Training offer (article 11th, no. 3, of LBSE; article 3rd of RJIES; article 6th, no. 2, article 16th, no. 2, article 18th, no. 3
and article 29th, no. 2, of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
FCT is an organic unit of UAlg integrated in the university subsystem that includes the teaching and research
competences in the areas of Science and Technology, providing undergraduate, master's, doctoral and non-degree
courses.
FCT currently provides graduate and post-graduate courses in the following areas:
a) 9 graduate (BSc) courses in the areas of Agricultural and Animal Production, Architecture and Urbanism, Biology
and Biochemistry, Technology of Chemical Processes, Earth Sciences and Electronics and Automation:
Agronomy, Landscape Architecture, Biology, Marine biology, Biochemistry, Biotechnology, Marine Sciences, Computer
Engineering, Marine and Coastal Management;
b) 4 integrated masters (MSc) courses in the areas of Biology and Geology, Technologies and Environmental
Protection, Electronics and Telecommunications and Pharmaceutical Sciences:
Pharmaceutical Sciences, Biological Engineering, Environmental Engineering and Electronic Engineering and
telecommunications (the last 3 courses are not offered since 2013/2014);
c) 16 master's (MSc) courses in the areas of Fisheries, Architecture and Urbanism, Biology and Biochemistry,
Technology of Chemical Processes, Earth Sciences, Electronics and Automation, Agricultural and Animal Production,
Floriculture and Gardening and Chemistry:
Aquaculture and Fisheries, Landscape Architecture, Marine Biological Resources (Erasmus Mundus), Marine biology,
Molecular and Microbial Biology, Biotechnology, Ecohydrology, Computer Engineering, Geomatics, Sustainable
Management of Rural Spaces, Water and Coastal Management (Erasmus Mundus), Horticulture, Chemical Innovation
and Regulation (Erasmus Mundus), Mathematics for Teachers, Quality in Chemical Analyses (Erasmus Mundus),
Marine and Coastal Systems;
d) 10 doctoral (PhD) courses in the fields of Agriculture, Forestry and Fisheries, Biology and Biochemistry, Earth
Sciences, Electronics and Automation, Environmental Protection Technology, Mathematics and Chemistry:
Agrarian and Environmental Sciences (PhD in assoc. with U.Évora), Biological Sciences, Biotechnology Sciences,
Chemistry, Marine Sciences (European PhD); Marine, Earth and Environment Sciences, Electronic Engineering and
Telecommunications, Computer Engineering, Marine and Coastal Management (E. Mundus), Mathematics.
FCT courses are mostly included in two of the thematic areas defined in the strategic program of UAlg for 2014-2017 –
Sea, and Health and Well-being -. Under the thematic area Sea, a very consolidated area, FCT offers a specific line of
training in Marine Biology and Marine Sciences that includes undergraduate, master's and doctoral courses.
The research centers associated to FCT, CCMAR, CIMA, MeditBio and CEOT, were evaluated by international panels
and are funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology. A large number of scientific research
projects, financed by national and international entities are developed within these R&D centers. The students
attending FCT courses are involved in the research activities carried out at those centers. In addition to human
resources, which ensure scientific and pedagogical skills, FCT manages physical and material resources (laboratories,
experimental stations, libraries, equipment, etc.) that guarantee the quality of training in all specific areas of its activity
(e.g. Ria Formosa, Guadiana, Algarve coast). Altogether, the skills and facilities available at FCT grant national and
international competitiveness in terms of both training and research, enabling the Faculty to fulfill its mission, as
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stated by the statutes of UAlg and FCT and stipulated in the RJIES.
The Faculty is highly qualified in the key areas of the courses it offers (99% of the staff members hold a PhD). All
members of the teaching staff have extensive experience in education and research, exhibit high indexes of scientific
productivity and impact on knowledge construction, are integrated in research centers well classified by international
panel evaluations and are involved in international networks and consortia directed to higher education and R&D. The
Faculty is involved in several partnerships that are relevant to its mission.
C3. Estudantes:
1º ciclo
No que respeita ao 1.º ciclo, o índice de procura (N.º candidatos 1ªopção/N.º vagas) cresceu globalmente em cerca de
68%, em 2015/2016, face a 2014/2015. De destacar que em 2015/2016 a FCT teve um curso descontinuado (Ciências do
Mar) e em 2016/17 ofereceu um novo curso pela primeira vez (Gestão Marinha e Costeira), cujo índice de procura foi de
0,2. Importa também referir que a FCT tem 3 cursos de mestrado integrados acreditados pela A3es que não abrem
vagas para o 1.º ciclo desde 2013/2014: Engenharia Biológica, Engenharia do Ambiente e Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações. Em 2017/2018, a FCT vai oferecer um novo curso – Matemática Aplicada à Economia e à Gestão -.
O índice de procura nestes últimos 3 anos tem sido sempre próximo de 1 para o curso de Biologia Marinha, o único
curso que neste período (2015/2016) atingiu esse valor. Está prevista para este curso a abertura de uma turma
lecionada em Inglês, a partir de 2017/2018. Esta medida enquadra-se na estratégia de internacionalização da
Faculdade.
De destacar também, neste período, o crescimento significativo da procura nos cursos de Ciências Farmacêuticas,
Engenharia Informática e Arquitetura Paisagista (150%). Em contrapartida, verificaram-se neste período decréscimos
em Agronomia e em Bioquímica.
Para além do regime geral de acesso ao ensino superior, os outros regimes de acesso representam mais de 20% dos
ingressos nos cursos da FCT. Destes, os que mais contribuem para a captação de alunos nos cursos de 1º ciclo são
“Mudanças de curso” e “Titulares de cursos médios e superiores”. Em 2016 teve especial relevo o ingresso através do
concurso para estudantes internacionais (9%). Os cursos que mais têm beneficiado destes regimes de acesso são
Agronomia, Ciências Farmacêuticas e Engenharia Informática.
2º ciclo
Quanto aos cursos de 2.º ciclo, o indicador de procura é calculado através do quociente “número de
candidatos/número de vagas”. No entanto a comparação através deste indicador nem sempre é sustentada pois o
número de cursos para o qual se abrem vagas varia e não são sempre os mesmos cursos a abrir vagas. A procura tem
decrescido de forma global (24%), mas o nº de inscritos aumentou substancialmente em 2016/17, quando comparado
com 2014/15.
Aquacultura e Pescas e Biologia Marinha são os cursos de 2º ciclo com mais procura, embora com algum decréscimo
em ambos. O mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros, que teve início há 3 anos, tem tido uma procura muito boa,
e crescente
Em termos de crescimento, merecem especial destaque Arquitetura Paisagista, que desde 2014/15 cresceu 43%, assim
como Gestão Sustentável de Espaços Rurais e Hortofruticultura, cuja procura ultrapassou o valor ideal neste último
ano. Em termos de decréscimo, destaca-se Biotecnologia.
Nos cursos Erasmus Mundus nem sempre é fácil verificar a procura, pois os candidatos apresentam-se noutras
instituições do consórcio. No entanto, para Inovação Química e Regulamentação a procura tem atingido o ideal, ou
acima.
Em 2016/2017 a FCT ofereceu pela primeira vez o mestrado em Matemática para Professores, um curso com um
público muito específico cuja procura se ficou por 0,3. Contudo, a oferta de formação direcionada a professores de
outros níveis de ensino cumpre um serviço público que a Universidade deve garantir.
Em 2017 a FCT propõe-se oferecer mais um mestrado - Materiais Avançados e Nanotecnologia para Bioelectrónica e
Nanomedicina -. Este projeto vem reforçar a oferta da FCT em língua inglesa, contribuindo para reforçar a
internacionalização. A FCT ministra 7 mestrados em língua inglesa ou portuguesa e 2 deles apenas em língua inglesa.
A oferta de cursos em língua inglesa tende a aumentar.
3º ciclo
De entre os cursos de doutoramento oferecidos pela FCT, 10 são lecionados em português ou inglês. A procura no 3.º
ciclo, nestes últimos 3 anos, foi menor (14 em 2014, 26 em 2015 e 7 em 2016), devendo este resultado contextualizar-se
face à exígua oferta de bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em especial neste último ano. De destacar
que os 7 candidatos de 2016 (6 deles oriundos de países da CPLP), se inscreveram. No primeiro trimestre de 2017 já
foram aceites 12 candidaturas.
C3. Students:
1st cycle (BSc)
Regarding the 1st degree (BSc) courses, the demand index (Nº. of candidates of 1st option / No. vacancies) grew
globally by around 68% in 2015/2016, compared to 2014/2015. In 2015/2016 FCT discontinued a course (Marine
Sciences) and in 2016/17 offered a new course in the same area (Marine and Coastal Management), with a demand
index of 0.2. It should also be mentioned that FCT manages 3 integrated Masters courses accredited by A3es that do
not accept new students since 2013/2014: Biological Engineering, Environmental Engineering and Electronic
Engineering and Telecommunications. In 2017/2018, FCT will offer a new course - Mathematics Applied to Economics
and Management -.
The demand index in the last 3 years has always been close to 1 for Marine Biology, the only course that, in this period
(2015/2016), has reached this value. FCT plans to open a class taught in English in this course, from 2017/2018. This
measure meets the internationalization strategy of the Faculty.
In this period, we should also highlight the significant increase of students in Pharmaceutical Sciences, Informatics
Engineering and Landscape Architecture (150%). On the other hand, also in this period, the number of students in
Agronomy and Biochemistry decreased.
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In addition to the national call for access to higher education, there are other access regimes that represent more than
20% of the recruits for FCT courses. From these, those that contribute most to the 1st cycle courses are candidates
applying for "Course/Institution mobility" and "Holders of intermediate and advanced courses". Admissions of
international students were particularly important in 2016, representing (9%) of the total nº of students recruited. The
courses that have benefited most from this access regime are Agronomy, Pharmaceutical Sciences and Computer
Engineering.
2nd cycle (MSc)
For the 2nd cycle courses, the demand indicator is calculated by the ratio "number of candidates / number of
vacancies". However, the comparison through this indicator is to be considered with cation since the number of
courses that open vacancies also vary annually. Although demand in this period has decreased overall (24%), the
number of registered students has increased significantly.
Aquaculture and Fisheries and Marine Biology are the 2nd cycle courses with more demand, although with a slight
decrease. The Masters in Marine and Coastal Systems, which started three years ago, has shown a very good and
growing demand.
In terms of growth, special mention should be made to Landscape Architecture, which grew 43% since 2014/15, as well
as Sustainable Management of Rural Spaces and Horticulture, with demand surpassing the ideal value in the last year.
As for decrease, Biotechnology stands out.
Demand for Erasmus Mundus courses is not always easy to analyze because the candidates may register in other
institutions of the consortium. However, for Chemical Innovation and Regulation demand has hit the ideal.
In spite of a low demand, the offer of post-graduate courses directed to teachers of other levels of education fulfills a
responsibility for public service that the University must guarantee.
In 2017, FCT proposes to offer a new master's degree - Advanced Materials and Nanotechnology for Bioelectronics and
Nanomedicine -. This project reinforces FCT's offer in English, further boosting the internationalization level of the
Faculty.
In addition to the 4 Erasmus Mundus courses, FCT teaches 7 master's degrees in English or Portuguese and 2 in
English only. It is aimed that the offer of courses in English by FCT will increase in the near future.
3rd cycle (PhD)
Among the doctoral degrees (PhDs) offered by FCT, 10 are taught in Portuguese or English. Demand for the 3rd cycle
in the last 3 years decreased (14 in 2014, 26 in 2015 and 7 in 2016), but this result should be contextualized in the
context of a scarce supply of scholarships from the Foundation for Science and Technology, especially in the last 4
years. It should be noted that all 7 candidates from 2016 (6 of them from CPLP countries) have registered. In the first
quarter of 2017, 12 applications have already been accepted.
C4. Diplomados:
Em 2015/2016 registaram-se 369 diplomados em cursos da FCT: 231 do 1.º, 114 do 2.º e 24 do 3.º ciclo.
Na perspetiva do emprego, e considerando os diplomados entre 2011 e 2015 e os registados no IEFP também neste
período, dos 39 cursos da FCT 44% não têm diplomados registados no IEFP, o que indicia que em 44% dos cursos
(todos do 2.º e 3.º ciclos) não há desempregados. Os diplomados registados no IEFP (junho 2016) dizem respeito aos
restantes cursos.
Dos diplomados entre 2011 e 2015, apenas cerca de 6% estavam inscritos no IEFP (junho 2016). No 1.º ciclo e
mestrados integrados a taxa global de desemprego também é de 6%, com Ciências Farmacêuticas a liderar a taxa de
emprego (0.5% de desemprego), seguida por Bioquímica e por Biologia. Agronomia tem o maior número de
desempregados, sendo seguido por Engenharia Biológica.
No 2.º ciclo a taxa de desemprego é um pouco maior (6,4%), considerando aqui também os 2.ºs ciclos dos mestrados
integrados. Destacam-se Aquacultura e Pescas com a menor taxa de desemprego e Hortofruticultura, com a taxa mais
elevada.
A taxa global de desemprego dos cursos de 3.º ciclo a é de 3,2% e, paradoxalmente, é em Engenharia Informática que
se encontra a maior taxa de desemprego (1 inscrito no IEFP para 3 diplomados, entre 2011 e 2015).
C4. Graduates:
In 2015/2016 FCT produced a total of 369 graduates: 231 holders of 1st degree courses, 114 of master’s degree courses
and 24 of the PhD courses.
From the perspective of employment, and considering the graduates between 2011 and 2015 and those registered in
the IEFP also in this period, of the 39 FCT courses 44% do not have registered graduates in IEFP, which indicates no
unemployment in these courses. The graduates in this period registered in the IEFP (June 2016) concern the remaining
56% of the courses.
From all FCT graduates, between 2011 and 2015, only about 6% were unemployed, according to data from IEFP (June
2016). In the 1st cycle and integrated master's degrees the unemployment rate is also 6% globally, with Pharmaceutical
Sciences leading the employment rate (only 0.5% of unemployment), followed by Biochemistry and Biology. Agronomy
has the highest number of unemployed graduates, followed by Biological Engineering.
Among the second cycle degree holders, the unemployment rate is slightly higher (6.4%), considering also the 2nd
cycles of the integrated master's degrees. Aquaculture and Fisheries has the lower unemployment rate and
Hortofruticulture the highest.
Overall, in the 3rd cycle the unemployment rate is 3.2% and, surprisingly, Computer Engineering shows the highest
unemployment rate (1 enrolled in the IEFP from 3 graduates, between 2011 and 2015).
C5. Corpo docente:
O corpo docente da FCT em 31.12.2016 era constituído por 158 docentes, correspondendo a 153,8 ETI’s. Os docentes
de carreira correspondem a 150 ETI’s (108 Prof Auxiliares, 32 Prof Associados e 10 Prof Catedráticos) e os convidados
em regime de tempo parcial a 3,8 (0,5 Prof Catedrático, 2,6 Prof Auxiliares e 0,7 Assistente convidados).
De entre os docentes convidados, 1,4 são contratados sem remuneração (0,5 Prof Catedrático, 0,125 Assistente e 0,78
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c…

131/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

Prof Auxiliar)
A 31 de dezembro 2016, 99% dos docentes da FCT são doutorados (apenas os 2 assistentes convidados são
licenciados).
Em 2016/2017 o número de estudantes inscritos na FCT é de 1459, assim distribuídos: 1.º ciclo e MI – 1056; 2.º ciclo –
310 e 3.º ciclo – 83. A FCT conta ainda com 10 inscritos em cursos de especialização não conferentes de grau.
A correspondência entre o n.º de alunos inscritos e os docentes com especialização, por área CNAEF, revela
disparidades, com excesso de ETI’s em algumas áreas ou agrupamentos de áreas afins (Ciências da Terra (102/20),
Produção Agrícola e Animal/Silvicultura (72/12), Tecnologia de Protecção do Ambiente/Ciências do
Ambiente/Tecnologia dos Processos Químicos (105/12)) e deficiências noutras: Ciências Farmacêuticas (204/3) e
Arquitectura e Urbanismo 79/3.7)). As duas áreas CNAEF com mais alunos são Biologia e Bioquímica (492/27.8) e
Electrónica e Automação/Electricidade e Energia/ Ciências Informáticas (277/16.5). Contudo, estes dados devem ser
lidos de forma enquadrada, pois os ciclos de estudos contêm unidades curriculares que podem ser ministradas por
docentes de outras áreas que não as específicas.
Há que realçar que os docentes de Matemática, Química e Física, áreas transversais em Ciência e Tecnologia,
representam 30% do corpo docente da FCT. Contudo, estes docentes lecionam as UC’s das respetivas áreas
científicas, em todos os cursos da Faculdade e também de outras UO’s, nos 2 subsistemas, para além de também
lecionarem UC’s mais especializadas no âmbito dos ciclos de estudos destas áreas. A área de Química conta com 2
mestrados Erasmus Mundus em funcionamento e a área de Matemática conta com um mestrado em Matemática para
professores.
Há 3 áreas CNAEF que congregam a maioria dos alunos inscritos e dos docentes especializados: Biologia e
Bioquímica, Ciências da Terra e Electrónica e Automação (60% dos inscritos para 39% dos docentes especializados.
Além dos docentes das áreas de Química, Física e Matemáticas, alguns docentes da FCT das áreas de Ciências da
Terra e de Ciências do Ambiente lecionam em cursos de outras unidades orgânicas, tanto do subsistema universitário
ou como do politécnico, verificando-se também o inverso.
É notória a falta de docentes especializados na área de Ciências Farmacêuticas. Contudo, este curso conta com apoio
protocolado por parte da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e está em marcha um plano de
contratação de docentes para este curso.
Constata-se também, face ao número de inscritos, um número elevado de docentes na área de Produção Agrícola e
Animal, mas estes docentes contribuem também para a área de Floricultura e Jardinagem.
De acordo com legislação, e sem ter em conta o número de alunos inscritos, o corpo docente é próprio quando,
independentemente do regime contratual, se encontra em regime de tempo integral no ciclo de estudos. No caso da
FCT, 95% do pessoal docente está em regime de tempo integral e, destes, apenas 1 docente está sem exclusividade.
Estes docentes prestam serviço em 36 ciclos de estudos de graus diferentes, para além do serviço docente que
prestam em outras unidades orgânicas. Assim, e considerando que os docentes estão afetos à FCT e seus ciclos de
estudos, esta unidade orgânica cumpre cabalmente o requisito mínimo imposto pela lei sobre esta matéria (Requisito
legal: Licenciatura – 60%, mestrado – 75%; doutoramento – 75%).
O mesmo acontece com o requisito sobre o corpo docente academicamente qualificado, pois como já foi referido 99%
do corpo docente da FCT é doutorado (Requisito legal: Licenciatura – 50%, mestrado – 50%; doutoramento – 100%).
Já no que respeita ao corpo docente especializado, para a grande maioria dos ciclos de estudos os requisitos mínimos
também estão cumpridos, mas há alguns problemas, nomeadamente em Arquitetura Paisagista. A A3es já reconheceu
estes problemas e fez as suas recomendações, que estão a ser implementadas ou concretizadas. Acrescenta-se todos
os ciclos de estudos da FCT já foram avaliados pela A3es e apenas foram referidos problemas com a área de
Arquitetura Paisagista.
No entanto, se considerarmos a especialização do ponto de vista das áreas CNAEF e não científicas, a
correspondência entre cursos e especialidades dos doutoramentos verifica-se.
No que se refere à idade, em Dezembro de 2016 o nível etário médio dos docentes da FCT era de 53 anos, 70% dos
docentes tinha mais de 50 anos e 4% tinha 65 ou mais anos.
Este último indicador é muito preocupante, tornando imperativo que se avance rapidamente com a necessária
renovação do pessoal docente, por forma a contrariar o envelhecimento e a saída dos especialistas em áreas
fundamentais por força da idade. Caso não haja ação, a sobrevivência da Faculdade poderá estar comprometida a
médio prazo. Sobre este aspeto, e no caso da FCT, também é de destacar que dos 10 Prof Catedráticos 5 têm entre 55
e 60 anos e os restantes 5 têm mais de 62 anos. É assim necessário rejuvenescer o corpo docente e também reforçar
os quadros ao nível de Professor Catedrático e de associado.
C5. Teaching staff:
The teaching staff of FCT on 12.31.2016 consisted of 158 members, corresponding to 153.8 FTEs. FCT counts on career
staff members corresponding to 150 FTE's, (108 assistant Profs, 32 associate Profs and 10 full Profs) and on invited
staff members hired in part time scheme corresponding to 3.8 (0.5 Full Professor, 2.6 assistant and 0.7 Assistant
professor). Among the invited members of staff, 1.4 are hired without remuneration (0.5 Full prof, 0.125 Assistant and
0.78 Assistant Prof).
In December 31, 2016, 99% of FCT staff members were PhDs (only the 2 invited assistants were MSc).
In 2016/2017 the number of students enrolled in FCT courses is 1459, were distributed as follows: 1st cycle and MI 1056; 2nd cycle - 310 and 3rd cycle - 83. FCT also has 10 students enrolled in specialization courses that do not confer
a degree.
The correspondence between the number of enrolled students and the teachers with specialization by CNAEF area
reveals disparities, with excess of FTEs in some areas or groupings of related areas (Earth Sciences (102/20),
Agricultural and Animal Production / Forestry (72/12), Environmental Protection Technology / Environmental Sciences /
Technology of Chemical Processes (105/12)) and deficiencies in others: Pharmaceutical Sciences (204/3) and
Architecture and Urbanism 79 / 3.7)). The two general ones that are lectured by staff members from other areas.
It should be noted that staff members from Mathematics, Chemistry and Physics, cross-cutting areas in Science and
Technology, represent 30% of the Faculty members. However, these academics lecture CU's of the respective scientific
areas in all the courses of the Faculty and also of other OUs, in the 2 university subsystems, besides also teaching
more specialized CU’s within the cycles of studies of their areas. The Chemistry Department offers 2 Erasmus Mundus
masters and the Mathematics Department offers a Master's degree in Mathematics for teachers.
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Three CNAEF areas aggregate the majority of enrolled students and specialized members of academic staff: Biology
and Biochemistry, Earth Sciences and Electronics and Automation (60% of those enrolled to 39% of specialized staff.
In addition to the academics from the areas of Chemistry, Physics and Mathematics, other FCT academics from the
areas of Earth Sciences and Environmental Sciences lecture in courses run by other organic units, either in the
university or the polytechnic subsystems, and conversely.
There is lack of specialized academics in the area of Pharmaceutical Sciences. However, this course counts on
agreement based support from the Faculty of Pharmacy of the University of Lisbon, and actions towards hiring
academic staff for this area are being undertaken.
Although the relatively large number of academics in the area of Agricultural and Animal Production, these are also
involved in the area of Floriculture and Gardening.
According to legislation, and without taking into account the number of students enrolled, the academic staff of the
faculty is proper when, regardless of the contractual regime, it works in full time in the cycle of studies. In FCT, 95% of
teaching staff members is hired on a full-time basis and, from these, only 1 in a non-exclusive regime. These
academics lecture in 36 courses, spanning the different degrees provided by FCT, in addition to the teaching delivered
to other Faculties and Schools of the University. Thus, since the teaching staff is associated to FCT and its cycles of
studies, this organic unit largely fulfills the minimum requirement imposed by the law in this matter (legal requirements
are: Bachelor - 60%, master - 75%, doctorate - 75%).
Similarly, the requirement for academic qualifications is largely met at the Faculty, since 99% of the staff members hold
a doctoral degree.
As far as the specialized teaching staff is concerned, for the vast majority of FCT study cycles the minimum
requirements are also met, but there are some problems, particularly in Landscape Architecture. A3ES has already
pointed out these problems and has made recommendations, which are being implemented. It should be added that all
the FCT study cycles have been evaluated by A3ES and the only problems mentioned regarding academic staff were
related to the area of Landscape Architecture (The CAE report for Pharmaceutical Sciences has not been received yet
but we also expect remarks under this issue, although actions are being taken and have been communicated).
Nevertheless, if we consider the academic staff specialization from the view point of CNAEF the correspondence
between courses and specialties of PhD holders is met.
In December 2016, the average age of FCT teaching staff members was 53 years old (70% were over 50 and 4% were
over 65). This last indicator is very worrying and demands urgent action from the University to renew the staff. Also
noteworthy is the shortage of full professors and associate professors, in relation to auxiliary professors (these are
over 75 % of the whole staff of the Faculty). Again, action should be taken to circumvent this problem.

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
A FCT é uma unidade 0rgânica que tem instalações em 4 edifícios (1, 2, 7 e 8). A área global das suas instalações está
calculada em 9.298,23 m2.
Os espaços incluídos nesta área são os seguintes:
Salas aulas-1164,79; Salas estudo - 642,04; Laboratórios de ensino e salas apoio - 2.887,57; Laboratórios de
investigação e salas apoio - 289,89; Gabinetes de docentes - 2.236,08; Gabinetes docentes/investigadores/bolseiros 157,82; Anfiteatro (auditório) - 45,84; Serviços e direção - 770,82; Espaços de arrecadação - 601,05; Salas de
reuniões/multiusos - 223,54; Laboratório Analises Químicas - 198,75; Centro de Mergulho Científico - 80,04
Todos os edifícios (1, 2, 7 e 8) estão a necessitar de manutenção e melhorias, tanto ao nível da edificação como no
interior, por exemplo nas instalações sanitárias, esgotos e telhados, pinturas e conservação geral.
Os problemas existentes em laboratórios prendem-se com os problemas dos edifícios, mas além disso é necessário
renovar equipamentos que estão obsoletos ou reparar os que estão avariados. Os alunos da Faculdade usufruem de
acessos a instrumentação específica avançada, graças aos Centros de I&D, que disponibilizam os seus recursos aos
cursos da Faculdade.
C6. Facilities:
The FCT has facilities in 4 buildings (1, 2, 7 and 8). The total area run by FCT is estimated in 9.298,23 m2.
The spaces included in this area are distributed as follows:
Classrooms-1164.79; Study rooms - 642,04; Teaching laboratories and support rooms for lab facilities - 2,887.57;
Research laboratories and rooms - 289.89; Academic staff offices - 2,236.08; Teaching / research / fellowship offices 157,82; Amphitheater (auditorium) - 45.84; Services and management - 770.82; Store rooms - 601.05; Meeting /
multipurpose rooms - 223.54; Specific space for the Laboratory Chemical Analysis facility- 198,75; Specific space for
the Scientific Diving Center - 80,04.
All buildings (1, 2, 7 and 8) are in need of maintenance and improvements, both at the interior and exterior, namely the
sanitary installations, sewers and roofs, painting and general maintenance.
The problems in laboratories are related to the problems of the buildings but it is also necessary to renew obsolete and
repair damaged equipment. The students of the Faculty benefit from access to state of the art instrumentation in key
areas provided by the R&D Centers, that make their resources available to the Faculty courses.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Os resultados da investigação são materializados essencialmente pelo número de publicações dos docentes da FCT e
pelo número de projetos de que são responsáveis.
Relativamente ao número de publicações, nos últimos 5 anos os docentes da FCT foram responsáveis por mais de
50% das publicações da Universidade do Algarve (fonte: ISI/WOK).
Os docentes que publicam representam mais de 60% dos docentes doutorados (cerca de 2/3 dos docentes da
Faculdade figuraram como autores em publicações indexadas no ISI/WoK).
Nos últimos 5 anos, os docentes da FCT publicaram um total de 1584 artigos, o que corresponde a uma média de 2
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publicações por docente, por ano.
De acordo com o perfil dos docentes e respetiva oferta formativa, o maior número de artigos provém das áreas
Ciências Biológicas e Ciências do Mar. No entanto, o maior crescimento em número de publicações tem-se verificado
nos docentes das áreas de Química e Farmácia. Da análise resulta também que o número de publicações está
associado ao número de doutorandos e área científica.
Em termos globais, o impacto das publicações tem vindo a aumentar, com o número de artigos associados ao 1º
quartil em crescimento e com o nº de docentes que publicam também a aumentar, ao longo dos últimos 5 anos.
Quanto ao número de projetos, entre 2012 e 2016 os docentes da FCT participaram ou foram responsáveis por mais de
300 projetos, sendo 2014 o ano com maior n.º de projetos. Neste período os projetos de investigação envolveram uma
captação média de financiamento anual de 3,7 milhões de euros. O ano de 2015 foi o ano com maior volume, em
termos de orçamento. Em 2016 foram iniciados 25 novos projetos e terminaram 19.
Os projetos desenvolvidos pelos docentes da FCT são predominantemente nas áreas das Ciências da Vida, da Terra,
do Mar e do Ambiente, das Ciências e Tecnologias da Saúde e das Ciências Básicas e da Engenharia.
Em média, 21% dos docentes doutorados da FCT são responsáveis por projetos de I&D.
É de realçar o facto de uma docente e investigadora ter recebido já este ano o prémio Marine Fellow Prize 2017 e de no
ano de 2016 outra docente e investigadora ter recebido o prémio da maratona da saúde pela sua investigação na
temática da diabetes.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
The results from R&D activities at the Faculty are essentially materialized by the number of publications by FCT
academics and by the number of projects for which they are responsible.
In the last 5 years FCT professors were responsible for more than 50% of the publications affiliated to the University of
Algarve (source: ISI/WOK), with more than 60% of staff members contributing to this effort (around 2/3 of the academic
staff of the Faculty feature as authors in indexed publications).
In the last 5 years, the FCT staff published a total of 1584 research articles listed in ISI/WOK, corresponding to an
average of 2 publications per staff member per year.
The highest number of articles issues from the areas of Biological Sciences and Marine Sciences. However, the
greatest growth in number of contributions was observed in the areas of Chemistry and Pharmacy.
Overall, the impact of publications has been increasing, with the number of articles associated with the first quartile in
growth, over the last 5 years. The number of staff members that publish in journals indexed by ISI/WoK is also
increasing.
As for the number of projects, between 2012 and 2016 FCT academics participated or were responsible for more than
300 projects, with the highest number in 2014. During this period, the research projects captured an average annual
funding of 3.7 million euros, with 2015 witnessing the largest volume in terms of budget. In 2016, 25 new projects were
started and 19 were completed.
The projects developed by FCT academics belong predominantly to the areas of Life Sciences, Earth, Sea and
Environment, Health Sciences and Technologies and Basic Sciences and Engineering. On average, 21% of staff
members of FCT are responsible (PI) for R&D projects. Others participate as researchers.
Noteworthy, a staff member of FCT was recipient of the Marine Fellow Prize 2017 and, in 2016, another academic staff
member has received the health marathon prize for her research in the field of diabetes.
C8. Produção artística:
Embora esteja sobretudo associada a atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, a FCT
desenvolve também algumas atividades de cariz artístico, associadas à área de Arquitetura paisagista. Apresentam-se
os seguintes exemplos:
- Organização da exposição “Mértola: A Arquitetura da Vila e do seu Termo”. Coordenação: Miguel Reimão Costa |
organização: Campo Arqueológico de Mértola e UAlg | 4 a 30 novembro 2016
- Participação no concurso Archiprix Portugal – Prémio Nacional de Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Urbanismo,
em Lisboa.
A UAlg participou na exposição, nos últimos 3 anos, com projetos finalistas:
“A paisagem do recreio”, Catarina Flosa. 27 maio 2017.
“Recuperação paisagística da praia do baleal em Peniche”, Diana Ferreira. 14 maio 2016. “Para uma metodologia de
intervenção na paisagem contemporânea”, Susana Jesus Pinheiro. 6 junho 2015.
- Participação no concurso Prémio Vibeiras/Jornal Arquiteturas - Jovem Arquiteto Paisagista, em Lisboa.
A UAlg participou na exposição em 2015, com um projeto finalista:
“Parque verde Vale da Amoreira” Fábio Filipe. 16 outubro 2015.
- Oferta de um curso livre (gratuito), “A Arte dos Jardins em Portugal”.
A Prof.ª Doutora Sónia Talhé Azambuja ofereceu este curso no dia 6 de maio de 2017, 14:00 - 17:00, no Auditório da
Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa.
- Fotografia. Cobertura de drone na Ria Formosa. Nuno Loureiro.
Realização de cobertura por drone em cerca de 100 ha de terrenos da Ria Formosa. - A área geográfica a cobrir é
definida pela entidade convidante, Cyanopica Unipessoal Lda., e pela Agência Portuguesa do Ambiente - APA I.P. /
ARH do Algarve. - A entrega da cobertura fotográfica georreferenciada deverá cumprir as especificações técnicas
relativas à resolução gráfica das imagens com a designação Arroteia e Quatro Águas, já fornecidas à entidade
convidante para efeitos de demonstração. - Sistema de coordenadas preferencial: ETRS 1989 Portugal TM06.
C8. Artistic output:
Although mainly associated with activities of scientific research and technological development, FCT also develops
some activities of artistic nature, mostly associated to the area of Landscape Architecture. Some examples are given:
- Organization of the exhibition "Mértola: The Architecture of the Village and its Term". Coordination: Miguel Reimão
Costa | Organization: Archaeological Field of Mértola and UAlg | 4 to 30 November 2016
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- Participation in the Archiprix Portugal Competition - National Prize for Architecture, Landscape Architecture and
Urbanism, in Lisbon.
UAlg participated in the exhibition, in the last 3 years, with finalist projects:
"The recreational landscape", Catarina Flosa. 27 May 2017.
"Landscape recovery of the baleal beach in Peniche", Diana Ferreira. 14 May 2016.
"Towards a methodology of intervention in the contemporary landscape", Susana Jesus Pinheiro. 6 June 2015.
- Participation in the Prize Vibeiras / Architects Journal - Young Landscape Architect in Lisbon.
UAlg participated in the exhibition in 2015, with a finalist project:
"Green park Vale da Amoreira" Fábio Filipe. October 16, 2015.
- Offer of a free course, "The Art of Historic Gardens in Portugal".
Prof. Sónia Talhé Azambuja offered this course on May 6, 2017, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m., in the Auditorium of the
Municipal Library of Faro - António Ramos Rosa.
- Landscape photography. Drone cover of Ria Formosa. Nuno Loureiro.
Realization of drone coverage in about 100 ha of Ria Formosa landscape. - The geographical area to be covered is
defined by the inviting entity, Cyanopica Unipessoal Lda., and the Portuguese Environment Agency - APA I.P. / ARH of
the Algarve. - The delivery of the georeferenced photographic cover must comply with the technical specifications
regarding the graphic resolution of the images with the designation Arroteia and Quatro Águas, already provided to the
inviting entity for demonstration purposes. - Preferential coordinate system: ETRS 1989 Portugal TM06.

C9. Prestação de serviços à comunidade:
Em 2016 estão registadas 27 prestações de serviço realizadas por docentes e não docentes da FCT. Estes serviços
foram prestados essencialmente à Administração Pública Regional, a empresas privadas e a organizações sem fins
lucrativos.
Estas prestações de serviço realizam-se principalmente na região do Algarve e estão ligadas ao mar, ao ambiente, a
empresas do setor da cortiça, da agricultura (em particular solos e citrinos) e à informática.
A prestação de serviço à comunidade materializa-se também pela consultoria técnica e científica prestada a entidades
públicas da região (Águas do Algarve, Algar, Polis-Ria Formosa, Parque Natural da Ria Formosa. IPIMAR, IPMA), e pela
criação de empresas criadas na região (mais de 40 spin-off’s) por ex-alunos/docentes/investigadores, como é o caso
da Bivalvia, Sparos, Caviar Portugal, Ygreen, Return Code, AgroSymbiose, AquaExam - Diagnostico Ambiental e
gestão integrada de Lagos e Lagoas, etc.
Os docentes da FCT participam ativamente na Equipa UAlg, através da realização de palestras pelas diversas escolas
do ensino secundário na região do Algarve e do Alentejo sobre os mais diversos temas em que desenvolvem a sua
investigação.
Também é uma prestação de serviços à comunidade promover a literacia científica e dar a conhecer a investigação
que se faz na UAlg, o que é veiculado através dos meios de comunicação social, de redes sociais e da realização de
vários eventos, entre os quais a noite de investigadores.
Os Centros de investigação organizam muitas atividades para dar a conhecer a investigação que se faz na UAlg, em
que participam docentes da Faculdade e alunos de pós-graduação integrados em cursos da Faculdade. Surgem
frequentemente notícias nos meios de comunicação social e redes sociais relativas a sucessos científicos, a parcerias
com entidades públicas e privadas, entre outros. A FCT envolve-se nos vários eventos da UALG, como o Dia Aberto,
feiras, noite de investigadores e também através da organização de atividades em colaboração com sociedades
científicas, como as Olimpíadas da Química, júnior e Mais, e os concursos de Informática. Há ainda a destacar os
vários ciclos de palestras, em várias áreas científicas, que se realizam na Faculdade. Alguns destes ciclos têm
periodicidade semanal.
C9. Consultancy:
In 2016, staff members of FCT were involved in 27 service. These services were mainly provided to the Regional Public
Administration, private companies and non-profit organizations.
Most of the services contracted are carried out in the Algarve region and are linked to the sea-, and environmentrelated companies but contracts with the sectors of cork and agriculture (in particular soil and citrus) and information
technology.
The provision of services to the community is also materialized by technical and scientific consultancy, provided to
public entities in the region (Águas do Algarve, Algar, Polis-Ria Formosa, Ria Formosa Natural Park, IPIMAR, IPMA). In
the region, more than 40 spin-offs were set by former students / teachers / researchers of FCT, such as Bivalvia,
Sparos, Caviar Portugal, Ygreen, Return Code, AgroSymbiose, AquaExam - Environmental Diagnostics and integrated
management of Lakes and Ponds, etc.
Academic staff of FCT also supports the Ualg Team, delivering lectures at the various secondary schools in the
Algarve and Alentejo regions, on diverse topics of research.
Various other outreach activities are conducted by the Faculty and R&D centers associated, to promote research
activities undertaken at FCT-UAlg. This is materialized through the organization of various events including night
researchers, visits to schools, reception of school classes for specific demonstrations, broad communication through
mass media, etc.
The Research Centers organize many activities to publicize the research carried out at UAlg, in which faculty members
and graduate students integrated in courses of the Faculty participate. Frequently, the media and social networks
announce/publicize, scientific achievements, partnerships with public and private entities, new courses, seminars,
workshops, conferences, among others activities organized at/by the Faculty. For instance, FCT is involved in the
various outreach activities and events of UALG, such as the Open Day, fairs, night of researchers. Additionally, FCT
collaborates with various scientific societies, for instance the Portuguese Chemical Society, the Portuguese
Mathematics Society, the Portuguese Biochemical Society, through the organization of activities such as the Olimpiads
of Chemistry, Junior and Plus, Computing competitions and Maths competitions.
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C10. Colaboração nacional e internacional:
A FCT tem cursos do 2.º e 3.º ciclos Erasmus Mundus (Qualidade e Análises, Inovação Química e Regulamentação,
Recursos Biológicos Marinhos, Gestão da Água e da Costa, Gestão Marinha e Costeira) que envolvem
necessariamente a colaboração e cooperação internacional. Países como Espanha, Bélgica, Irlanda, Noruega, Itália,
Escócia, Rússia, integram os consórcios para estes cursos.
Outros cursos de âmbito internacional, como é o caso dos cursos de 2.º ciclo em Aquacultura e Pescas, Biologia
Marinha e Sistemas Marinhos Costeiros, têm parcerias com instituições de ensino superior ou de investigação na
Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil.
Todos os cursos de 3.º ciclo envolvem colaboração internacional, por via da realização das dissertações, seminários,
unidades curriculares, o que é feito através do programa Erasmus ou de protocolos e acordos celebrados com a
Universidade ou por via dos centros de investigação onde os doutorandos estão integrados.
A nível nacional também existem parcerias para os cursos, em especial de 3.º ciclo, estabelecidas com as
Universidades de Évora, Aveiro, Porto, Lisboa e Minho.
Os centros de investigação associados à FCT têm inúmeras parcerias nacionais e internacionais, através dos projetos
financiados nacional e/ou internacionalmente, em regime de parceria. Esta circunstância permite que a larga maioria
dos estudantes, em especial dos 2.º e 3.º ciclos, tenham um período de mobilidade.
As parcerias a nível regional ou nacional têm em vista objetivos específicos, como seja a formação, a consultoria,
estudos e a criação de espaços para os estudantes desenvolverem os seus trabalhos de estágio ou desenvolverem
projetos em contexto de trabalho. Nos últimos anos essas parcerias têm sido estabelecidas sobretudo com empresas
do setor agrícola, ambiental e farmacêutico. No caso de Arquitetura Paisagista, as parcerias são estabelecidas
sobretudo com as autarquias e com a CCDR Algarve.
C10. National and international cooperation:
FCT offers Erasmus Mundus and Erasmus Plus courses at the masters and PhD levels (Quality of Analysis, Chemical
Innovation and Regulation, Marine Biological Resources, Water and Coast Management, Marine and Coastal
Management) that necessarily involve a high level of international collaboration and cooperation. Countries such as
Spain, Belgium, Ireland, Norway, Italy, Scotland, Russia, are part of the consortia for these courses.
Other international courses, such as Aquaculture and Fisheries, Marine Biology and Coastal Marine Systems, benefit
from partnerships with higher education and research institutions from other countries, namely from Europe, the
United States or Brazil.
All 3rd cycle courses involve international collaborations. International scientists are invited to deliver seminars,
participate in Thesis committees and advisory boards of the PhD programs, involvement in the research through short
internships of the students abroad, participation in curricular units, especially (but not restricted to) in the Erasmus
programs, or through protocols and agreements established between the Faculty and other faculties of other
universities or external research centers from abroad, where Doctoral students are integrated.
At the national level FCT also established partnerships for the courses, especially for the 3rd cycle but also for Masters
courses, firmed with the Universities of Évora, Aveiro, Porto, Lisboa and Minho.
The research centers associated to FCT also establish national and international partnerships through nationally
and/or internationally funded projects. This allows the vast majority of students, especially those attending 2nd and
3rd cycles, to benefit from a period of mobility.
Partnerships at regional or national level generally aim at specific objectives such as training, consultancy, studies
and the creation of space/facilities for students to develop their internships or develop projects in the work context. In
recent years, these partnerships have been established mainly with companies from the agricultural, environmental
and pharmaceutical sectors. In the case of Landscape Architecture, the partnerships are established mainly with the
local authorities and the CCDR Algarve.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
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As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). Na FCT o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a
30% foi de 1 em 11, em 2012/13 e de 7 em 12, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
No 2º semestre de 2015/16, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (40,1% na
FCT) e dos docentes de 84% (80,1% na FCT). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e a dos
Diretores de Curso de 94% (na FCT foram de, respetivamente, 60,9% e 90,5%). Exemplos de medidas de melhoria
aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para uma
adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes cujo
desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a atualização de
materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg’ management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c…

137/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The CP are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In FCT, the number of courses with response rates of 30% or more was 1 in 11 in 2012/13 and 7 in
12 in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires to
students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/16, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 40.1% and 80.1% in the FCT). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of Course
Directors was 94% (in the FCT these response rates were, respectively of 60.9% and 90.5%). Examples of approved
improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
A Faculdade de Ciências e Tecnologia que hoje existe resultou da fusão, há 8 anos, de 3 Faculdades: Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente e Faculdade de Engenharia e dos Recursos
Naturais. A atual FCT reúne, na Universidade do Algarve, as valências do ensino universitário associadas às Ciências
Exatas e Naturais e às Engenharias. A fusão das 3 faculdades tinha como objetivo promover a cooperação pedagógica
e científica e potenciar a racionalização dos recursos humanos e materiais. Da fusão resultou uma Unidade Orgânica
de dimensão muito superior às restantes Unidades Orgânicas do Ensino Universitário. No global, perdeu-se
representatividade ao nível dos órgãos da Universidade, com as consequências que daí advêm a nível de influência
política interna.
No processo de fusão, a FCT conservou os cursos e as colaborações que mantinha com outras unidades orgânicas e
com a licenciatura em Ciências Biomédicas, que foi posteriormente integrada no Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina, uma estrutura departamental autónoma constituída como um projeto da Reitoria.
Contudo, desde a fusão a Faculdade viu diminuir o nº de alunos, como resultado da diminuição da procura em cursos
das áreas científicas que abrange. Esta circunstância, que teve impacto a nível nacional, afetou sobretudo
universidades periféricas, como é o caso da Universidade do Algarve.
Colocando em marcha a estratégia de racionalização dos recursos, os cursos com dificuldades de captação de alunos
foram encerrados, sob fortes protestos dos docentes associados, e os restantes cursos foram objeto de
reestruturação, adaptando-os à legislação resultante dos acordos de Bolonha. Foi suspensa a oferta formativa na área
das ciências exatas, matemática, física e química, e também foram suspensos 3 mestrados integrados em Engenharia.
Todavia, foram conservados alguns cursos com fraca captação de alunos, como Agronomia e Ciências do Mar.
Em paralelo, uma área considerável de espaços laboratoriais e de outras estruturas de apoio no edifício 8, que serviam
os cursos e apoiavam a investigação de alguns docentes, foi desmantelada e cedida pela Reitoria ao Centro de
Biomedicina Molecular e Estrutural, num processo muito pouco dialogado e, por isso, pouco pacífico. Paralelamente,
os laboratórios de aulas existentes nos edifícios 2 e 7 tiveram de receber todos os cursos, ficando a Faculdade com
pouca ou nenhuma capacidade para expandir, para criar cursos novos ou mesmo mais turmas nos cursos existentes.
Uma parte do Edifício 2 foi também cedida ao gabinete de comunicação. Também perdemos capacidade ao nível do
apoio ao ensino e à gestão, pois um nº considerável de funcionários não docentes foi transferido para outras unidades
orgânicas e serviços.
Estas alterações provocaram desmotivação e desequilíbrios ao nível do corpo docente e de investigação nas áreas
afetadas, conduziram a uma diminuição progressiva no nº de diplomados e erodiram a imagem da Instituição na
Região. Ao deixar de dar resposta formativa em áreas fundamentais, a UAlg passou uma mensagem de contração.
Estes factos e circunstâncias dificultaram o processo de adaptação dos corpos da FCT, fundamental para a efetiva
união das 3 estruturas orgânicas numa FCT assumida por todos. Contudo, apesar das dificuldades e contrariedades, a
evolução é hoje visível, materializando-se ao nível da cooperação em projetos científicos, pedagógicos e de extensão
e também na perceção que os corpos têm da sua Faculdade. A resposta da FCT à contração na oferta formativa de 1º
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ciclo, por parte dos docentes das áreas da Química e das Ciências do Mar, foi a organização de vários cursos de
mestrado e doutoramento Erasmus Mundus, estimulando a cooperação internacional ao nível da formação posgraduada e também das atividades de I&D. Contudo, ao nível da formação inicial pouco se avançou até agora no
sentido de colmatar os problemas, sendo este o principal desafio da Faculdade neste momento.
Os indicadores atuais revelam um aumento no nº de alunos de formação inicial, ainda que ligeiro, nos últimos anos,
indiciando uma inversão na tendência de perda de alunos. No sentido de repor oferta de 1º ciclo em áreas
fundamentais, a FCT propôs um novo curso na área do Mar para 2016/17, Gestão Marinha e Costeira, e vai avançar em
2017/18 com um curso na área das Ciências Exatas, Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, em colaboração com
a Faculdade de Economia. Estes cursos cobrem áreas científicas em que a Faculdade pode garantir recursos docentes
e de investigação e também recursos materiais de muito bom nível. Foi feita uma tentativa pela Faculdade, em finais
de 2015, de reabrir o Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações, um curso acreditado pela
A3ES. A FCT inclui valências científicas e pedagógicas internacionalmente reconhecidas nesta área, que estão subaproveitadas. Todavia não nos foi autorizada a reabertura, por objeções do Instituto Superior de Engenharia. Por forma
a colmatar parcialmente esta situação foi proposto o mestrado Advanced Materials and Nanotechnology for
Bioelectronics and Nanomedicine, que espera resposta da A3es e que, se for acreditado, será objeto de um concurso
ao programa Erasmus plus.
A FCT impõe-se ao nível da produtividade científica, sendo responsável por mais de metade das publicações afiliadas
à UAlg, o mesmo se verificando em relação aos projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e à
transferência do conhecimento. Os corpos da FCT têm conseguido aumentos de produtividade científica, ano após
ano, e também um aumento no impacto médio das publicações. Porque a nossa missão é sobretudo a formação
científica e pedagógica dos jovens, ambicionamos regressar ao crescimento no que concerne os projetos
pedagógicos, aumentando o nº de alunos e o nº de diplomados.
Como referido, o corpo docente da FCT está envelhecido e requer renovação. Requer também valorização, através do
reforço dos quadros de professores associados e catedráticos, que estão claramente abaixo do que é legalmente
exigido. É também fundamental renovar equipamentos e ampliar estruturas laboratoriais de apoio ao ensino, continuar
a aposta na internacionalização e na promoção das atividades e realizações.
Sendo certo que existe potencial e vontade, a Faculdade continuará como um motor fundamental no desenvolvimento
da UAlg.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".
C12. Final remarks:
The Faculty of Science and Technology that exists today results from the merger, 8 years ago, of 3 Faculties: Faculty of
Science and Technology, Faculty of Marine and Environmental Sciences and Faculty of Engineering and of Natural
Resources. Nowadays, FCT brings together all actives in the fields of Exact and Natural Sciences and Engineering
associated higher education at the university level, ascribed to the University of Algarve. The merger of the three
faculties aimed at promoting pedagogical and scientific cooperation and promoting the rationalization of human and
material resources. The merger resulted in an Organic Unit (UO) much larger than the other Organic Units of the
University subsystem of UAlg. However, the overall representativeness in the organs of the University has been cut by
2/3, with a corresponding decrease in internal political influence.
In the process of merging, FCT preserved the courses and the scientific and pedagogic collaborations, with other UO’s
and with a degree in Biomedical Sciences. This last was integrated into the Department of Biomedical Sciences and
Medicine, an autonomous departmental structure that was set as a project of the rector’s team.
However, since the merger the Faculty a decrease in the number of students was witnessed, as a result of the decrease
in demand for courses in the scientific areas FCT covers. This circumstance affected mainly peripheral universities, as
is the case of the University of Algarve.
With the implementation of the strategy to rationalize resources, the courses with difficulties to attract students were
closed, under strong protests from the academic staff associated, and the remaining courses were restructured,
adapting them to the legislation resulting from the Bologna agreements. All offer at the graduate level was suspended
in the area of mathematics, physics and chemistry, and 3 integrated master's degrees in engineering were also
suspended. However, some courses with poor recruitment of students, such as Agronomy and Marine Sciences, were
conserved.
In parallel, a considerable area of laboratory spaces and other support structures in building 8, which served the
courses and supported the research of some members of academic staff, was dismantled and transferred, by the
Rector, to the Center for Molecular and Structural Biomedicine, in a process that involved very little dialogue and,
therefore, not very peaceful. At the same time, classrooms in buildings 2 and 7 had to receive all the courses, leaving
the Faculty with little or no capacity to expand, by creating new courses or even more classes in existing (and live)
courses. A part of building 2 was also assigned to the communication office. FCT also lost human resources allocated
to support education and management, since several members of the non-teaching staff were transferred to other UO’s
and services of the University.
These changes caused demotivation and imbalances at the faculty, in teaching and research, in the areas affected, led
to a progressive decrease in the number of graduates and eroded the image of the Institution in the Region. By failing
to provide a formative response in key areas, UAlg has given a message of contraction.
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These facts and circumstances made it difficult to the bodies of FCT to adapt following the merge, and this adaptation
was fundamental for the effective union of the three organizational structures in a new FCT assumed by all. However,
despite difficulties and setbacks, evolution is now visible, materializing at the level of cooperation in scientific,
pedagogical and extension projects and also in the perception that the bodies have of their Faculty. The FCT's
response to the contraction in the 1st cycle training, offered by the professors in the fields of Chemistry and Marine
Sciences, was the organization of several Masters and PhD Erasmus Mundus courses. In addition to increasing the
number of students, this stimulated international cooperation in post- graduate courses and R&D activities. However,
at the level of initial training little progress has been made so far to address the problems, and this is, at present, the
main challenge of the Faculty.
Current indicators show an increase in the number of initial training students, albeit low, in recent years, indicating a
reversal in the trend of student loss. In order to replace 1st cycle offer in key areas, FCT proposed a new course in the
area of the Sea for 2016/17, Marine and Coastal Management, and will start a course in the area of Exact Sciences in
2017/18, Applied Mathematics Economics and Management, in collaboration with the Faculty of Economics. These
courses cover scientific areas in which the Faculty holds teaching and research resources and also material resources
of very good level. An attempt was made by the Faculty, at the end of 2015, to reopen the Integrated Masters in
Electronic Engineering and Telecommunications, a course accredited by A3es. FCT includes internationally recognized
scientific and pedagogical skills in this area, which are now underutilized. However, we were not allowed to reopen,
due to objections from the Higher Institute of Engineering, a UO of the polytechnic subsystem. In order to partially
circumvent this situation, the master course in Advanced Materials and Nanotechnology for Bioelectronics and
Nanomedicine has been proposed, which awaits response from A3es and, if it is approved, will be implemented and
will also give rise to proposal to the Erasmus plus program.
FCT is the strongest UO of UAlg at the level of scientific productivity, being responsible for more than half of the
publications affiliated to UAlg, the same holding for financed research projects and knowledge transfer. FCT
academics have achieved increases in scientific productivity, year after year, associated to an increase in the average
impact of publications. Because our mission is mostly the scientific and pedagogical training of young people, we aim
to return to growth in what concerns teaching projects, increasing the number of students and the number of
graduates associated to FCT.
As noted, the academic staff of FCT are aging and require renovation. It also requires valorization through the increase
in number of associate professors and full professors, since the relative rates are clearly below what is legally
required. It is also fundamental to renew equipment and expand laboratory structures to support teaching, maintain the
focus on internationalization and strengthen the promotion of activities and achievements that are carried out by
Faculty members.
Given that there is scientific and academic potential and a strong will, the Faculty will continue to play an instrumental
role in the development of UAlg.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D. 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Licenciatura
D1.1.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.1.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.1.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

ACEF/1213/08682
ACEF/1314/08667
ACEF/1314/08672
ACEF/1415/08657
NCE/15/00012
ACEF/1415/08662
ACEF/1415/08647
ACEF/1415/08652

523
421
524
421
443
421
621
581

6
6
6
6
6
6
3
1

2014-04-22
2015-02-18
2015-03-05
2016-03-11
2016-04-01
2016-09-15
2016-09-21
2016-12-05

Engenharia Informática
Bioquìmica
Biotecnologia
Biologia
Gestão Marinha e Costeira
Biologia Marinha
Agronomia
Arquitectura Paisagista
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D1.1.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.1.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.1.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

NCE/14/00526

520

Engenharia para a Sustentabilidade

2015-07-16

D1.1.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.1.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.1.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/08677
CEF/0910/08692
CEF/0910/08697
CEF/0910/08702

443
441
461
442

Ciências do Mar
Física
Matemática e Aplicações
Química

D1.2 - Mestrados Integrados
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Mestrados integrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Integrated Masters - Accredited study
programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation
duration

CEF/0910/08812

727

Ciências Farmacêuticas

99

ACEF/1213/08827 523

Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações

6

ACEF/1314/08822 421

Engenharia Biológica

6

ACEF/1314/08817 851

Engenharia do Ambiente

6

Data / Date
2011-1212T00:00:00
2013-1007T01:00:00
2015-0305T00:00:00
2015-0609T01:00:00

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Integrated Masters - Not
accredited study programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Integrated Masters - Study programmes no
longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.3 - Mestrados
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D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Masters - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation
duration

NCE/11/01931

851

Gestão da Água e da Costa - Erasmus Mundus

6

NCE/12/01266

442

Inovação Química e Regulamentação - Erasmus
Mundus

6

NCE/13/00521

443

Sistemas Marinhos e Costeiros

6

ACEF/1213/08747 523

Engenharia Informática

6

ACEF/1314/08792 443

Ecohidrologia - Erasmus Mundus

6

ACEF/1314/08732 524

Biotecnologia

6

NCE/14/00626

Matemática para Professores

6

ACEF/1415/08772 442

Qualidade em Análises - Erasmus Mundus

6

ACEF/1415/08717 421

Biodiversidade e Conservação Marinha Erasmus Mundus

6

ACEF/1415/08727 421

Biologia Molecular e Microbiana

6

ACEF/1415/08707 624

Aquacultura e Pescas

6

ACEF/1415/08722 421

Biologia Marinha

6

ACEF/1516/08757 443

Geomática (c/ ISE)

6

ACEF/1415/08797 621

Hortofruticultura

1

ACEF/1415/08802 621

Gestão Sustentável de Espaços Rurais

1

ACEF/1415/08712 581

Arquitetura Paisagísta

1

ACEF/1112/25327 621

Gestão da Qualidade e Marketing Agro-alimentar 6

460

Data / Date
2012-0313T00:00:00
2013-0218T00:00:00
2014-0303T00:00:00
2014-0422T01:00:00
2015-0415T01:00:00
2015-0519T01:00:00
2015-0618T01:00:00
2015-0910T01:00:00
2015-0910T01:00:00
2016-0226T00:00:00
2016-0629T01:00:00
2016-0916T01:00:00
2016-1026T01:00:00
2016-1026T01:00:00
2016-1106T00:00:00
2016-1205T00:00:00
2013-0801T00:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Masters - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

ACEF/1213/08742

522

Energias Renováveis e Gestão de Energia

2014-05-15

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Masters - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF Designação / Name

CEF/0910/08737 142
CEF/0910/08752 145
CEF/0910/08777
CEF/0910/08787
NCE/10/02266
NCE/11/01556

443
422
422
145

Didática e Inovação no Ensino das Ciências
Ensino no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (Biologia e de Geologia, Física e de Química,
Matemática)
Oceanografia
Ecologia
Contaminação e Toxicologia Ambiental
Ensino de Informática

D1.4 - Doutoramentos
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D1.4.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.4.1. Doutoramentos - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. PhDs - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

NCE/10/02421

422

Duração da acreditação / Accreditation
duration

Doutoramento Europeu Conjunto em Ciências
do Mar

6

ACEF/1516/08847 443

Ciências do Mar da Terra e do Ambiente

6

CEF/0910/26066

Matemática

6

ACEF/1213/08852 523

Engenharia Electrónica e Telecomunicações

6

ACEF/1213/08857 523

Engenharia Informática

6

ACEF/1314/08842 421

Ciências Biotecnológicas

6

ACEF/1314/08872 442

Química

3

ACEF/1415/08837 421

Ciências Biológicas

6

NCE/14/01777

Ciências Agrárias Ambientais (c/ U. Évora)

6

461

621

Data / Date
2011-0719T01:00:00
2017-0428T00:00:00
2012-0420T01:00:00
2013-0917T01:00:00
2014-0422T01:00:00
2015-0417T01:00:00
2015-0428T01:00:00
2016-0916T01:00:00
2015-0618T00:00:00

D1.4.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.4.2. Doutoramentos - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.4.2. PhDs - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

CEF/0910/25981

441

Física

2012-08-02

D1.4.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.4.3. Doutoramentos - Ciclos de estudos descontinuados / D1.4.3. PhDs - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/24207

441

Física

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1213/08682
ACEF/1314/08667
ACEF/1314/08672
ACEF/1415/08657
NCE/15/00012
ACEF/1415/08662
ACEF/1415/08647
ACEF/1415/08652

523
421
524
421
443
421
621
581

Engenharia Informática
Bioquìmica
Biotecnologia
Biologia
Gestão Marinha e Costeira
Biologia Marinha
Agronomia
Arquitetura Paisagista

13/14
a
b
50 67
21 19
20 23
46 44
0
0
46 54
20 21
28 15

14/15
a
b
40 46
21 17
20 16
46 36
0
0
46 48
20 24
25 11

15/16
a
b
50 56
21 11
20 22
40 35
0
0
50 54
20 11
25 15

D2.2 - Mestrados Integrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Mestrado Integrado- Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Integrated Masters - Vacancies (a) and 1st year
enrollments (b)
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Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/08812
ACEF/1213/08827
ACEF/1314/08822
ACEF/1314/08817

727
523
421
851

Ciências Farmacêuticas
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Engenharia Biológica
Engenharia do Ambiente

13/14
a
b
40 28
0
0
0
0
0
0

14/15
a
b
40 46
0
0
0
0
0
0

15/16
a
b
42 43
0
0
0
0
0
0

D2.3 - Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Masters- Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/11/01931
NCE/12/01266
NCE/13/00521
ACEF/1213/08747
ACEF/1314/08792
ACEF/1314/08732
NCE/14/00626
ACEF/1415/08772
ACEF/1415/08717
ACEF/1415/08727
ACEF/1415/08707
ACEF/1415/08722
ACEF/1516/08757
ACEF/1415/08797
ACEF/1415/08802
ACEF/1415/08712
ACEF/1112/25327

851
442
443
523
443
524
460
442
421
421
624
421
443
621
621
581
621

Gestão da Água e da Costa - Erasmus Mundus
Inovação Química e Regulamentação - Erasmus Mundus
Sistemas Marinhos e Costeiros
Engenharia Informática
Ecohidrologia - Erasmus Mundus
Biotecnologia
Matemática para Professores
Qualidade em Análises - Erasmus Mundus
Biodiversidade e Conservação Marinha - Erasmus Mundus
Biologia Molecular e Microbiana
Aquacultura e Pescas
Biologia Marinha
Geomática (c/ ISE)
Hortofruticultura
Gestão Sustentável de Espaços Rurais
Arquitetura Paisagísta
Gestão da Qualidade e Marketing Agro-alimentar

13/14
a b
0 0
30 17
0 0
40 8
26 8
15 2
0 0
50 2
50 35
20 14
25 13
25 22
15 8
20 1
15 2
20 13
25 3

14/15
a b
30 4
0 0
20 10
40 4
26 5
15 6
0 0
0 0
50 32
20 3
25 13
25 16
15 5
0 0
15 5
20 10
0 0

15/16
a
b
0
0
30 5
20 9
40 5
0
0
0
0
0
0
50 1
50 2
20 5
25 15
25 22
0
0
20 8
0
0
20 7
0
0

D2.4 - Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.4 Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / PhDs - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/10/02421
CEF/0910/08847
CEF/0910/26066
ACEF/1213/08852
ACEF/1213/08857
ACEF/1314/08842
ACEF/1314/08872
ACEF/1415/08837
NCE/14/01777

422
443
461
523
523
421
442
421
621

Doutoramento Europeu Conjunto em Ciências do Mar
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
Matemática
Engenharia Electrónica e Telecomunicações
Engenharia Informática
Ciências Biotecnológicas
Química
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias Ambientais (c/ U Évora)

13/14
a
b
15 1
20 7
0
0
10 2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0

14/15
a
b
0
0
20 4
0
0
10 1
3
1
0
0
3
1
0
0
0
0

15/16
a
b
15 1
20 4
4
1
10 1
3
4
10 4
0
0
0
0
0
0

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1213/08682
ACEF/1314/08667
ACEF/1314/08672
ACEF/1415/08657
NCE/15/00012

523
421
524
421
443

Engenharia Informática
Bioquìmica
Biotecnologia
Biologia
Gestão Marinha e Costeira

13/14
a
163
68
65
122
0

b
16
11
4
11
0

14/15
a
175
67
70
130
0

b
12
9
5
27
0

15/16
a
199
65
79
126
0
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ACEF/1415/08662
ACEF/1415/08647
ACEF/1415/08652

421
621
581

Biologia Marinha
Agronomia
Arquitetura Paisagista

168
72
72

29
8
17

175
70
56

22
8
12

178
63
55

35
13
15

D3.2 - Mestrados Integrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Mestrado Integrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Integrated Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/08812
ACEF/1213/08827
ACEF/1314/08822
ACEF/1314/08817

727
523
421
851

Ciências Farmacêuticas
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Engenharia Biológica
Engenharia do Ambiente

13/14
a
180
63
55
49

b
14
1
4
1

14/15
a
178
54
41
44

b
40
7
18
11

15/16
a
189
36
19
22

b
31
4
7
8

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Masters - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/11/01931
NCE/12/01266
NCE/13/00521
ACEF/1213/08747
ACEF/1314/08792
ACEF/1314/08732
NCE/14/00626
ACEF/1415/08772
ACEF/1415/08717
ACEF/1415/08727
ACEF/1415/08707
ACEF/1415/08722
ACEF/1516/08757
ACEF/1415/08797
ACEF/1415/08802
ACEF/1415/08712
ACEF/1112/25327

422
442
443
523
443
524
460
442
421
421
624
421
443
621
621
581
621

Gestão da Água e da Costa - Erasmus Mundus
Inovação Química e Regulamentação - Erasmus Mundus
Sistemas Marinhos e Costeiros
Engenharia Informática
Ecohidrologia - Erasmus Mundus
Biotecnologia
Matemática para Professores
Qualidade em Análises - Erasmus Mundus
Biodiversidade e Conservação Marinha - Erasmus Mundus
Biologia Molecular e Microbiana
Aquacultura e Pescas
Biologia Marinha
Geomática (c/ ISE)
Hortofruticultura
Gestão Sustentável de Espaços Rurais
Arquitetura Paisagísta
Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar

13/14
a b
0 0
17 0
0 0
26 4
8 0
5 0
0 0
4 2
37 0
14 1
21 8
44 14
17 2
3 2
6 1
41 5
3 0

14/15
a b
4 0
0 0
10 0
10 6
5 2
10 4
0 0
7 0
35 0
17 7
24 13
44 27
11 3
1 2
7 2
26 9
3 2

15/16
a
b
5
0
5
6
17 6
6
0
5
1
3
2
0
0
1
7
51 0
11 6
27 5
43 16
4
2
8
0
3
1
24 8
0
0

14/15
a
b
3
1
48 10
3
0
8
1
10 0
8
2
6
0
12 2
0
0

15/16
a
b
4
0
39 12
3
1
7
0
13 3
6
1
5
2
12 2
2
0

D3.4 - Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.4 Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b) / PhDs - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/10/02421
CEF/0910/08847
CEF/0910/26066
ACEF/1213/08852
ACEF/1213/08857
ACEF/1314/08842
ACEF/1314/08872
ACEF/1415/08837
NCE/14/01777

422
443
461
523
523
421
442
421
621

Doutoramento Europeu Conjunto em Ciências do Mar
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
Matemática
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Engenharia Informática
Ciências Biotecnológicas
Química
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias e Ambientais (c/ U Èvora)

13/14
a b
2 0
58 11
3 0
10 2
13 1
9 1
6 1
19 8
0 0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
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%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

63.8
29.8
92.8

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Categoria /
Category

Grau /
Degree

Ana Maria Branco Barbosa

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

Alvaro de Mascarenhas Pereira
Professor Auxiliar
do Nascimento de Lima
ou equivalente
Barradas

Doutor

Amadeu Fernandes Brigas
Adelino Vicente Mendonça
Canário
António Manuel Esteves dos
Santos Casimiro

Professor
Associado ou
equivalente
Professor
Catedrático ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Ana Isabel da Costa Conceição
Guerra
Alexandra Maria Francisco
Cravo

Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
Amélia Maria Mello de Carvalho
ou equivalente
Professor Auxiliar
André Duarte Lopes
ou equivalente
Amílcar Manuel Marreiros
Professor Auxiliar
Duarte
ou equivalente
André Botequilha de Carvalho Professor Auxiliar
Leitão
ou equivalente
Américo Eduardo de Castro
Professor Auxiliar
Lemos
ou equivalente
Ana Maria dos Santos Rosa da Professor Auxiliar
Costa
ou equivalente
Ana Margarida Moutinho
Professor Auxiliar
Grenha
ou equivalente
Professor
Alice Newton
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Ana Rosa Galego Garcia
ou equivalente
Professor Auxiliar
Ana Maria Rodrigues
ou equivalente
Professor
Anabela Maria Lopes Romano Associado ou
equivalente

Especialista Área científica / Scientific
/ Specialist Area
CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Doutor

QUIMICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ENG. ELETROTÉCNICA,
ELETRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
QUÍMICA
AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS
ENGENHARIA DO
AMBIENTE

100
100
100
100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

NANOTECNOLOGIA

100

Doutor

QUIMICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Antonio Eduardo de Barros
Ruano

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor

Amine Berqia

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

Celestino António Maduro
Coelho

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO E DA
INFORMAÇÃO
MATEMÁTICA

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

MATEMÁTICA
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Clara Maria Henrique Cordeiro
Custódia do Sacramento Cruz
Fonseca
Carlos Alberto Correia Guerrero
Carla Maria Rolo Antunes
Celestina Maria Gago Pedras
Carolina Maria Apolinário do
Rio
Cristina Carvalho Veiga-Pires
Desidério Luís Sares Batista
Duarte Nuno Ramos Duarte
Daniel da Silva Graça
Delminda Maria de Jesus
Moura
Deborah M Power
Diana Ferreira Rodelo
Dina Cristina Fernandes
Rodrigues da Costa Simes
Johannes M. H. du Buf
Elsa Alexandra Martins e Silva
Cabrita
Eusébio Zeferino Encarnação
da Conceição
Eduardo José Xavier Rodrigues
de Pinho e Melo
Maria Ester Tavares Álvares
Serrão
Filipe da Silva Sousa e Barros
Filomena Maria Coelho Guerra
da Fonseca
Fernando Miguel Pais da Graça
Lobo
Maribela Fátima de Oliveira
Pestana Correia
Maria da Graça Nunes da Silva
Rendeiro Marques
Gustavo Nuno Barbosa
Nolasco
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Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor
Catedrático ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor
Doutor
Doutor

AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS
CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS

100
100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

ARTES

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

ENGENHARIA MECÂNICA

100

Doutor

BIOTECNOLOGIA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

ENGENHARIA DO
AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Helder Aniceto Amadeu de
Sousa Daniel

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

Helena Maria Leitão Demigné
Galvão

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Henrique Leonel Gomes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Hermenegildo Augusto Vieira
Borges de Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Hamid Reza Shahbazkia

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

ENG. ELETROTÉCNICA,
ELETRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Isabel Maria Alves Barrote

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida
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De Carvalho
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Professor Auxiliar
ou equivalente

Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Igor Khmelinskii
ou equivalente
Isabel Maria Pires Sebastião
Professor Auxiliar
Ramalhinho
ou equivalente
Professor
José Pedro de Andrade e Silva
Catedrático ou
Andrade
equivalente
Professor Auxiliar
Jose Luis Almaguer Argain
ou equivalente
José António Sequeira de
Professor Auxiliar
Figueiredo Rodrigues
ou equivalente
Isabel Maria Palma Antunes
Cavaco

JOSE MANUEL AGUIAR
TAVARES BASTOS

Professor Auxiliar
ou equivalente

José Manuel Quintela de Brito
Jacob

Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor
Catedrático ou
equivalente

José Luís Nunes do Carmo
José Manuel Peixoto Teixeira
Leitão
João Miguel Gago Pontes de
Brito Lima

Professor Auxiliar
ou equivalente

Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
João Paulo Gil Lourenço
ou equivalente
Professor Auxiliar
Joaquim Manuel Freire Luis
ou equivalente
José Fernando Morais Lopes
Professor Auxiliar
Mariano
ou equivalente
Professor Auxiliar
Jorge Manuel Martins
ou equivalente
Professor
José António Carreira Saraiva
Associado ou
Monteiro
equivalente
Professor Auxiliar
José António de Sousa Moreira
ou equivalente
José Paulo Patrício Geraldes
Professor Auxiliar
Monteiro
ou equivalente
Professor Auxiliar
João Pedro Fidalgo Rocha
convidado ou
equivalente
Juan Carlos Sanchez
Professor Auxiliar
Rodriguez
ou equivalente
Professor Auxiliar
João Carlos Serafim Varela
ou equivalente
José Maria Longras Figueiredo

José Luís Valente de Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente

Professor
Associado ou
equivalente
Luísa Paula Viola Afonso
Professor Auxiliar
Barreira
ou equivalente
Professor
Luís Manuel Zambujal Chícharo Associado ou
equivalente
Lídia Adelina Pó Catalão
Professor Auxiliar
Dionísio
ou equivalente
Professor
Maria Leonor Nunes Ribeiro
Associado ou
Cruzeiro
equivalente
Professor Auxiliar
Luís Miguel Mascarenhas Neto
ou equivalente
Luís Miguel de Amorim Ferreira Professor Auxiliar
Fernandes Nunes
ou equivalente
Karim Erzini

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS DA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIAS

100

Doutor

ENGENHARIA QUÍMICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
ENGENHARIA DO
AMBIENTE

100

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

ENGENHARIA QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

82.5

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Ficha
submetida

Doutor
Doutor

AGRICULTURA,
100
SILVICULTURA E PESCAS
CIÊNCIAS DA ENGENHARIA 100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
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Professor
Associado ou
equivalente
Maria Albertina Amaro Cercas Professor Auxiliar
Gonçalves
ou equivalente
Maria Alcinda dos Ramos das Professor Auxiliar
Neves
ou equivalente
Professor Auxiliar
Maria Dulce Carlos Antunes
ou equivalente
Assistente
Maria Amélia da Fonseca dos
convidado ou
Santos
equivalente
Professor
Maria João da Anunciação
Catedrático ou
Franco Bebianno
equivalente
Maria de Belém Ferreira da
Professor Auxiliar
Silva da Costa Freitas
ou equivalente
Professor
Maria Margarida Miranda de
Associado ou
Castro
equivalente
Professor
Maria Alexandra Anica
Associado ou
Teodósio
equivalente
Maria da Conceição Domingues Professor Auxiliar
Amado Mateus
ou equivalente
Maria da Conceição Louro
Professor Auxiliar
Neves
ou equivalente
Maria Clara Semedo da Silva
Professor Auxiliar
Costa
ou equivalente
Professor
Maria de Lurdes dos Santos
Associado ou
Cristiano
equivalente
Margarida de Lurdes de Jesus Professor Auxiliar
Bastos Cristo
ou equivalente
Professor
Maria Manuela David
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Maria Leonor Faleiro
ou equivalente
Professor Auxiliar
Maria Jacinta Silva Fernandes
ou equivalente
Professor
Maria da Graça Costa Miguel
Associado ou
equivalente
Maria Helena Neves de Queirós Professor Auxiliar
Gonçalves
ou equivalente
Professor Auxiliar
Maria José Miranda de Castro
ou equivalente
Professor Auxiliar
Mónica Sofia Leal Condinho
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Marco Ariën Mackaaij
ou equivalente
Manuel Aureliano Pereira
Martins Alves

Maria Margarida da Cruz Silva
Professor Auxiliar
Andrade Madeira e Carvalho de
ou equivalente
Moura
Professor
Associado ou
equivalente
Maria Margarida dos Prazeres Professor Auxiliar
Reis
ou equivalente
Professor Auxiliar
Miguel Reimão Lopes da Costa
ou equivalente
Professor Auxiliar
Mário Manuel Ferreira dos Reis
ou equivalente
Maria Margarida da Cruz
Professor Auxiliar
Godinho Ribau Teixeira
ou equivalente
Fernanda Marília Daniel Pires

Maria da Graça Cristo dos
Santos Lopes Ruano
Maria Teresa Ferraz Lúcio de
Sales
Marielba Silva de Zacarias

Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

BIOQUÍMICA
AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS
AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS
AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS

100
100
100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Licenciado

ARQUITETURA PAISAGISTA 12.5

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

100

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

12.5

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

ARQUITETURA

100

Doutor
Doutor

Doutor

Doutor
Doutor

AGRICULTURA,
SILVICULTURA E PESCAS
ENGENHARIA DO
AMBIENTE
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,

100
100

100

100
100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c…

149/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
Nélia Maria Pontes Amado
Nelson Gomes Rodrigues
Antunes
Noelia Susana Costa Correia

Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Nuno Manuel de Figueiredo de Professor Auxiliar
Santos Loureiro
ou equivalente
Professor
Nenad Manojlovi?
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Natália Tomás Marques
ou equivalente
Professor
Óscar Manuel Ferreira
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Orlando Camargo Rodríguez
ou equivalente
Professor
Pedro José Realinho
Associado ou
Gonçalves Correia
equivalente
Assistente
Maria Paula Mendes Pinto
convidado ou
Farrajota
equivalente
Paulo Manuel Carvalho
Professor Auxiliar
Fernandes
ou equivalente
Ana Paula Pinto Gomes da
Professor Auxiliar
Silva
ou equivalente
Pedro João Valente Dias
Guerreiro

Peter Stallinga
Paulo José Garcia de Lemos
Trigueiros de Martel
Pedro Miguel Leal Rodrigues
Paulo José Relvas de Almeida
Paulo Alexandre Semião
Paula Cristina Negrão Ventura
Martins

Professor
Catedrático ou
equivalente
Professor
Associado ou
equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Professor Auxiliar
ou equivalente
Ana Rita Correia de Freitas
Professor Auxiliar
Castilho da Costa
ou equivalente
Rui Manuel Farinha das Neves Professor Auxiliar
Guerra
ou equivalente
Professor Auxiliar
Ricardo Jorge Quinto Canas
convidado ou
equivalente
Rui Carlos de Maurício
Professor Auxiliar
Marreiros
ou equivalente
Professor Auxiliar
Rui M. Borges dos Santos
ou equivalente
Professor
Rui Orlando Pimenta Santos
Associado ou
equivalente
Professor
Robertus Josephus Hendrikus
Catedrático ou
Potting
equivalente
Professor
Rafael Brigham Neves Ferreira
Associado ou
Santos
equivalente
Professor Auxiliar
Rui Manuel Cabral e Silva
ou equivalente
Susana Paula Graça Carreira
Professor
Associado ou
Raúl José Jorge de Barros

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Ficha
submetida

Doutor

BIOTECNOLOGIA AGRÁRIA
E ALIMENTAR

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Licenciado

ARQUITETURA PAISAGISTA 55

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

Doutor

ARQUITETURA PAISAGISTA 100

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Ficha
submetida

Doutor

BIOQUÍMICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA
BIOTECNOLOGIA
INDUSTRIAL

100

100

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS
NATURAIS

50

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

QUÍMICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

FÍSICA

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
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equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

100

Doutor

HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA 40

Doutor

CIÊNCIAS
BIOTECNÓLOGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Ficha
submetida

Professor Auxiliar
Tiago Miguel Pereira Candeias convidado ou
equivalente

Doutor

ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA,
ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA

50

Ficha
submetida

Teresa Isabel Mendonça
Modesto

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA TERRA E
CIÊNCIAS DO AMBIENTE

100

Doutor

FÍSICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

QUÍMICA

100

Professor
Sergio Manuel Machado Jesus Catedrático ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Sara Isabel Cacheira Raposo
ou equivalente
Maria Teresa Calvinho Cerveira Professor Auxiliar
Borges
ou equivalente
Professor
Tomasz Boski
Catedrático ou
equivalente
Sónia Maria Loução Martins
Talhé Azambuja

Thomas Panagopoulos
Valentin Bessergenev
Vera Linda Ribeiro Marques
Wenli Wang

Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente
Professor Auxiliar
ou equivalente

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

15302.5

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores / PhDs **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10

2015/16 *

161
10

150
0

161
10

150
0

1
4

5
2

0.3
1.9

2.35
0.675

162
14
176

155
2
157

161.3
11.9
173.2

152.35
0.675
153.025

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
149
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
0
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
97.8
0

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=17bf05c9-dd18-110e-882d-58b710e51c83&formId=6f3db318-3abc-7db3-6565-58c…

151/216

29/06/2017

AINST/16/00028 — Relatório de autoavaliação institucional

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A FCT em 31.12.2016 tinha afetos 44 trabalhadores não docentes em efetivo serviço, todos em exclusividade. Cerca de
60% do pessoal não docente da FCT dá apoio ao ensino laboratorial, saídas de campo e /ou investigação.
D6.1. Non academic staff:
The FCT, on 12.31.2016, had 44 non-teaching employees in effective service, all in exclusivity. About 60% of FCT's nonteaching staff supports laboratory teaching, field trips and / or research activities associated to the courses run by the
Faculty.
D6.2. Qualificação:
Do pessoal não docente da FCT, 41% (18 em 44) tem habilitação académica de nível superior, sendo que 83% destes
tem licenciatura (15), 11% mestrado (2) e 6% doutoramento (1).
A qualificação académica do pessoal não docente:
Doutor – 1; Mestre – 2; licenciado – 15; 12.º ano – 15; 11.º ano – 5; 9.º ano – 4 e 4.º ano – 2
D6.2. Qualification:
FCT has 44 members of non-academic staff. Among these, 41% (18 out of 44) have higher education qualifications
(from which 83% have a BSc degree, 11% (2) have an MSc degree and 6% have a PhD (1).
The academic qualification of non-teaching staff:
PhD 1; MSc - 2; first degree (BSc) - 15; 12th year (Secondary School) - 15; 11th year (Secondary School) - 5; 9th year
(Basic School,3rd cycle) - 4 and 4th year (Basic School, 1st cycle) - 2

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

12.7
10.2
3.2
10.3
13

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Recursos Humanos e Gestão da Informação
Apoio Técnico-Logístico
Apoio aos Departamentos
Secretariado órgãos gestão
Gabinete Financeiro e Patrimonial
Gabinete de Apoio ao Estudante – GAE
Gabinete de Apoio aos Programas de Mobilidade
Gabinete de Autoavaliação e Garantia Interna da Qualidade
Apoio ao ensino e investigação
(9 Items)

2
2.5
2
3
2.5
3
1
1
27
44
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II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (UAlg)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 2, artigo 16º, nº 2, artigo 18º, nº 3 e artigo
29º, nº 2 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
A FCHS constitui um importante centro de criação e difusão de conhecimento, abrangendo diversas áreas do saber,
no âmbito das Artes e Humanidades e das Ciências Sociais. Contribui, por isso, para a 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, e para a coesão social,
promovendo e consolidando os valores da liberdade e da cidadania.
Faz parte das atribuições da FCHS a oferta de cursos de 1º, 2º e 3º ciclos e o desenvolvimento de investigação
científica de alto nível, promovendo a divulgação dos seus resultados, a valorização social e económica dos
conhecimentos e a inovação organizacional.
A FCHS é uma unidade orgânica (UO) de ensino e investigação da UAlg que, partilhando da mesma missão e fins
gerais, tem vindo a contribuir, nos últimos 20 anos, para a formação especializada e avançada, oferecendo cursos de
1º (num total de seis), 2º (13, três dos quais em parceria com outras UO da UAlg e um em parceria com a Universidade
de Lisboa e com o Campo Arqueológico de Mértola) e 3º ciclos (num total de seis, um dos quais em parceria com a
Universidade Aberta e outro com a Universidade de Coimbra) com qualidade e procura que genericamente se pode
considerar elevada.
A investigação em áreas científicas fundamentais no campo das Artes Visuais, Arqueologia, Ciências da Educação,
Ciências da Linguagem, Educação, Ensino de Línguas, Línguas e Culturas, Comunicação, Literatura, História e
Património Cultural e Psicologia (nos seus diversos ramos: Educação; Clínica e Saúde; Social, do Trabalho e das
Organizações; e Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia) tem permitido a construção de um corpo significativo de
saberes que se assumem como pilares fundamentais da formação humanística, artística, científica e tecnológica.
Neste contexto, os cursos que oferece, identificados com os valores da instituição, proporcionam uma formação
universitária simultaneamente teórica e metodológica, científica e cultural sólida aos futuros profissionais,
componentes essenciais para o exercício de atividades profissionais e culturais. Na mesma lógica, a formação habilita
para o desenvolvimento do espírito crítico/reflexivo e da capacidade de debate e intervenção na sociedade, pela
promoção do respeito pelo outro e pela diferença, pelo aprofundamento dos valores democráticos e o estímulo ao
crescimento e desenvolvimento societal.
As competências e os conhecimentos adquiridos nas diversas formações oferecidas, na linha da missão essencial da
Universidade, habilitam os estudantes para a tomada de decisões fundamentadas e a intervenção na sociedade atual,
numa perspetiva de desenvolvimento e melhoria social.
Nesta lógica, a oferta formativa contribui para o cumprimento da missão da UAlg em dois eixos: qualificação de
recursos humanos realização de investigação científica de alta qualidade e resposta à estratégia de
internacionalização.
Por um lado, pretende-se formar profissionais que realizem a sua atividade profissional e/ou de investigação nos
diversos domínios científicos, colmatando necessidades e eventuais carências existentes na região sul e no resto do
País. Os estudantes são chamados a observar um conjunto de procedimentos eticamente corretos, em contexto
académico, na planificação e execução da investigação científica e intervenção, e na comunicação e escrita científica.
A produção científica nos diferentes domínios do saber, bem como a inserção de profissionais especializados no
tecido público, privado e terceiro setor da região, insere-se no entendimento da UAlg como centro de criação,
transmissão e difusão da cultura e do conhecimento humanístico e social. Ao formar profissionais e investigadores
nestas áreas científicas, a FCHS procura antecipar e dar resposta às alterações sociais e científicas essenciais para o
desenvolvimento das comunidades, não apenas na região, contribuindo de forma ativa para a coesão social, num
exercício pleno de cidadania. No que se refere à internacionalização, as formações oferecidas estão ancoradas na
investigação nacional e internacional, numa lógica de transferência de conhecimento a que a Universidade se propõe,
estreitando as relações entre a UAlg e a comunidade local, regional, nacional e internacional. As estreitas
colaborações (quer formais, quer informais), de âmbito nacional e internacional, concretizam-se nas dimensões do
ensino e da investigação através de diversos programas de cooperação e mobilidade (estudantes e professores), e
investigação e desenvolvimento conjuntos com diversos parceiros sobretudo europeus.
Os cursos em funcionamento, organizados de acordo com o Sistema Europeu de Transferência de Créditos têm as
durações adequadas e foram, na sua quase totalidade, acreditados pela A3ES (em apenas um caso não houve
creditação e será feita uma nova proposta de curso). As estruturas curriculares refletem a produção científica dos
docentes da UO, de áreas científicas distintas, incluindo um tronco comum de UC estruturantes (fundamentos teóricos
e metodológicos), complementado por UC optativas diretamente relacionadas com a produção científica dos docentes
envolvidos.
Globalmente, é incentivada a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a criação
e a difusão culturais.
Enquanto UO da UAlg, a FCHS tem um papel ativo e determinante na divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que se assumem como património, decisivos para o desenvolvimento das comunidades, em
particular da região do Algarve.
C2. Training offer (article 11th, no. 3, of LBSE; article 3rd of RJIES; article 6th, no. 2, article 16th, no. 2, article 18th, no. 3
and article 29th, no. 2, of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
FCHS (Faculty of Human and Social Sciences) plays a key institutional role in the dissemination of knowledge within
the fields of Arts, Humanities and Social Sciences. FCHS promotes cultural and scientific development in response to
the cultural and social needs, specifically within the Algarve region, supporting the promotion of social cohesion and
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values of freedom and citizenship.
FCHS offers courses at 1st, 2nd and 3rd level cycles with the development and publication of scientific research
results to the highest standards, placing importance upon the social and economic value of knowledge and
organisation innovation.
FCHS is an individual unit of education and research within UAlg (University of the Algarve), which shares the
university’s mission statement and general goals, contributing to over 20 years of specialised and advanced training in
offering programmes of study. It offers 6 programmes of study, in addition to 13 others, 3 of which are in partnership
with other units within UAlg and one further programme of study in conjunction with Universidade de Lisboa
(University of Lisbon) and the Campo Arqueologico de Mertola (Archaeological excavation field of Mertola). Six
programmes offered at the third cycle level, one of which is in conjunction with Universidade Aberta (Open University)
and another with Univeridade de Coimbra (University of Coimbra), all of which are sought after for their high quality.
Research in the key scientific fields of Visual Arts, Archaeology, Educational Sciences, Language Sciences, Education,
Language Education, Languages and Cultures, Communication, Literature, History and Cultural Heritage and
Psychology (in its various fields: Educational, Clinical and Health, Social, Labour and Organisational Psychology; and
Cognitive Neuroscience Psychology and Neuropsychology) has allowed the development of a significant corpora of
knowledge which has become a fundamental training pillar of humanistic, artistic, scientific and technological
advances.
The courses offered promote the institutions’ values in that they provide students with a solid theoretical and
methodological higher education while simultaneously endowing them with a scientific and cultural background, an
essential component for the exercise of future professional and cultural activities. In the same logic, this training
provides for the development of reflexive and critical spirit, the capacity for debate and the wider intervention in
society, through the promotion of respect for others and democratic values, fostering social growth and development.
The skills and knowledge acquired throughout the variety of programmes of study comply with UAlg’s mission
statement, fostering students’ the capacity for social intervention as professionals. This is achieved at two levels;
qualifying professionals academically by developing high standards of scientific research and responding to the
requirements of the internationalisation strategy.

On one hand, the aim is to provide individuals with the ability to carry out their professional activities and/or research
within the various scientific domains, bridging needs and eventual shortcomings in the southern region and the rest of
the country. Students are called to observe an array of ethically correct procedures within an academic context, in the
planning, development and intervention of scientific research, as well as in scientific communication and writing.
As a centre for creation and dissemination of humanistic, social knowledge and culture, UAlg fosters the importance of
scientific production within its various fields as well as preparing specialised professionals for public, private and
tertiary sectors of the region. In preparing researchers and professionals in these scientific areas, FCHS aims to cater
to essential scientific and social changes in the development of communities, not only in the region, but throughout.
As such, it contributes actively to the development of social cohesion through the exercise of citizenship. In terms of
internationalization, the programmes of study offered are based within international and national research, logically
transferring knowledge between the university and the local, regional, national and international community. National
and international collaboration (formal and informal) is carried out through teaching and research within various
programmes of student and teacher cooperation and mobility. Additionally, joint research, especially with European
partners is carried out.
Programmes of study offered are organised according to the European credit transfer system, following the same
standards of duration and almost all programmes have been accredited by A3ES. Only one programme has not been
accredited, however a new programme proposal will be made. Curricular structure reflects the scientific production of
lecturers at the faculty, specific scientific fields including core common components (methodological and theoretical
fundamentals), which are supplemented by optional courses, directly linked to the scientific production of the teaching
faculty involved. The development of science and technology and the creation and dissemination of culture is
promoted through scientific investigation.
As a unit within the UAlg, FCHS plays an active role in propagating technical, scientific and cultural knowledge, which
has become fundamental to the heritage of the communities, especially in the Algarve region.
C3. Estudantes:
A FCHS tem um total de 848 estudantes (583 de 1º ciclo, 194 de 2º ciclo e 71 de 3º ciclo).
No 1º ciclo dos cursos do DAH, tem-se observado um ligeiro aumento nas entradas, sendo atualmente superior a 25
alunos em todas elas. A maior parte dos estudantes ingressa pelo regime geral de acesso, existindo outras vias (que
têm vindo a diversificar-se), das quais se destacam o concurso para maiores de 23 e o concurso especial para
estudantes internacionais. O curso com maior número de ingressos é o de Línguas e Comunicação (33 em 2016/17).
Este curso, bem como o de Línguas, Literaturas e Culturas, tem excedido o número de vagas disponibilizadas no
concurso geral de acesso (25 e 22 vagas, respetivamente, em 2016/17). O curso de Artes Visuais tem mantido a
estabilidade na procura nos últimos anos (média de 28 alunos). Relativamente ao curso de Património Cultural e
Arqueologia, nos últimos três anos manteve uma procura estável, com média superior a 20 estudantes. Nesta
licenciatura, mais do que as oscilações observadas nas entradas pelo contingente geral (16, 23, 12), é de salientar a
capacidade de atração de estudantes de outros cursos/universidades (4, 3, 2) e a presença de estudantes
internacionais nos dois últimos anos. No que diz respeito ao 2º ciclo, o número de candidatos tem-se mantido estável,
ainda que com números reduzidos, frequentemente inferiores a 10 estudantes. Existe alguma dificuldade no
recrutamento de candidatos, principalmente quando se comparam os números atuais com os de há uma década atrás.
O número de candidatos aos cursos de doutoramento tem-se mantido estável, com números que oscilam entre os 2 e
os 6 por ano/curso.
No que diz respeito ao 1º ciclo DPCE – licenciatura em Ciências da Educação e da Formação e licenciatura em
Psicologia - entre 2014 e 2016 registou-se uma procura elevada e relativamente estável por parte dos candidatos que
ingressam através do regime geral de acesso. No caso da Psicologia, ingressaram através deste regime, nos últimos
anos, 54 (2014), 59 (2015) e 58 (2016) estudantes. As restantes formas de ingresso têm vindo a apresentar uma procura
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crescente, passando o número de admitidos na licenciatura em Psicologia através de contingentes especiais de 9
(2014/15), para 14, nos dois anos letivos posteriores. De referir que o número de estudantes internacionais esgotou a
totalidade das vagas previstas para o ano letivo de 2016/17. Foi registado um número muito significativo de
solicitações e posteriores inscrições de candidatos a frequentar UC isoladas. Relativamente ao 1º ciclo em Ciências da
Educação e da Formação, nos anos referidos, o número de vagas tem sido preenchido (26, 27 e 24 inscritos,
respetivamente, para 27 vagas do regime geral). Neste curso tem-se registado um aumento do número de estudantes
que escolhem o curso como 1ª opção, sendo de destacar que a grande maioria (82%) permanece no curso no final do
1º ano.
Os mestrados têm tido indicadores de procura variados. De uma forma geral, são procurados tanto por estudantes que
frequentaram o 1º ciclo na UAlg, como por estudantes externos. O mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde tem
mantido uma elevada procura desde a sua 1ª edição, com um número de candidaturas superior às vagas disponíveis
(em 2016/17 teve 43 candidatos para 25 vagas), sendo a nota média de licenciatura dos estudantes admitidos de 15
valores. O mestrado em Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia tem, desde o seu início (2009/10), preenchido a
totalidade das vagas disponíveis. Em 2016/17 houve 15 candidatos para as 12 vagas disponíveis, sendo a média de
licenciatura dos estudantes admitidos próxima de 15 valores. O mestrado em Psicologia da Educação, embora tenha
recebido apenas 4 candidatos em 2016/17 (não tendo funcionando nesse ano), recebeu um número estável de
candidatos em anos anteriores (2014/15=15; 2015/16= 17); considera-se, assim, que a quebra nos níveis de procura
desta via de formação em 2016/17 é transitória e circunstanciada. Ainda assim, entende-se que se deve reforçar, junto
dos estudantes, e sobretudo junto de outras instituições de ensino superior, a divulgação dos referenciais de
formação e emprego deste curso de mestrado, aumentando, por essa via, o número de candidatos. O mestrado de
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, bem como o de Ciências da Educação, recentemente acreditado
por seis anos pela A3ES, terão sua 1ª edição no próximo ano. O doutoramento em Psicologia tem tido sempre uma
procura significativa desde o seu início (2009-10). Nos últimos três anos, restringiu-se a 8 o número de vagas
oferecidas, sempre preenchidas. Além dos estudantes de contingente “normal”, ingressaram outros através das vagas
supranumerárias (ao abrigo do Despacho RT.49/2015), bem como alguns estudantes estrangeiros que frequentam
unidades curriculares do curso de doutoramento, no âmbito de diferentes programas de mobilidade.
De salientar que todos os cursos da Faculdade têm recebido estudantes de programas de mobilidade (não apenas
Erasmus+ mas também ao abrigo de outros programas) e estudantes externos que têm frequentado as Unidades
Curriculares oferecidas.
A FCHS colabora ainda com outras UO, sobretudo ao nível da formação avançada: 2º ciclo em Gestão de Recursos
Humanos (com a ESGHT), Gestão e Administração Escolar (com a ESEC e com a ESGHT) e Segurança e Saúde no
Trabalho (com o ISE e a ESGHT).
Acresce referir a procura muito significativa, nos últimos anos, de cursos de línguas, bem como de candidatos à
frequência de cursos de Português Língua Estrangeira (PLE), que correspondem, por semestre, a aproximadamente
150 a 180 estudantes. Esta procura tem-se justificado não só por parte dos estudantes integrados em programas de
mobilidade, mas também de candidatos estrangeiros residentes na região.
C3. Students:
FCHS has a total of 848 students (583 in the first cycle, 194 in the second cycle and 71 in the third cycle).
In the first cycle of studies of the Department of Arts and Humanities, we have noticed a slight increase in the
enrolment of students. It is currently above 25 students for each of the degrees.
The majority of students enrol via the general application process, however, other forms of application have arisen,
primarily admittance of students over 23 years of age and special admittance of international students. Most enrolment
occurs within the languages and communication programme (2016/17 there was a total of 33 students enrolled). Along
with the programmes of study within Languages, Literatures and Cultures, these degrees have exceeded the numbers
of available placements in general admittance procedures (2016/17 – 25 applications were received for 22 places). The
degree in Visual Arts has had a stable demand of enrolment with an average of 28 students. In regards to Cultural
Heritage and Archaeology it has maintained a stable demand with enrolment in excess of 20. Variations in this degree
were observed through general admittance (16, 23, 12), highlighting the capacity of attracting students from other
programmes of study and universities (4,3,2), as well as, the presence of international students in the last 2 years.
Concerning the second cycle of studies, while class numbers are smaller, often under 10 students, the demand has
remained stable. There is some difficulty in recruiting student candidates, primarily when comparing present
enrolment with numbers a decade ago. The number of candidates for PhDs has remained stable, with numbers
between 2 and 6 per year, per degree.
In what concerns the first cycle of DPCE - the degree in Educational Sciences and the degree in Psychology, between
2014/16 there was high and stable demand on behalf of the candidates entering the university through general
procedures. During the last few years, general enrolment for the Psychology degree was at: 54(2014), 59 (2015), 58
(2016) students. The other options for admittance have shown a slight increase, with the numbers of students admitted
into the Psychology programme rising from 9 (2014/15) to 14 in the last two years. The numbers of foreign students
exceeded the total number of placements for the year 2016/17. There has been a significant number of enquiries and
consequent enrolment of candidates desiring to attend curricular units outside of their primary area of study. During
the mentioned academic years, in the first cycle of Educational Sciences, placement has been filled (26, 27 and 24
students have enrolled respectively for 27 vacancies in general admission). In this degree, there has been an increase
of students who chose the programme as their first option. This has shown that the great majority remains within the
programme at the end of the first year of study.
Generally, the demand for Masters programmes have come from various origins. They are sought, both by students
who have completed their first cycle of studies at UAlg and external students. The Masters programme in Clinical and
Health Psychology has maintained a high level of demand since its first edition. The programme has had a higher
number of candidates than available placements (43 candidates for 25 placements in 2016/17). The average mark for
consideration of student admittance is 15. Having started in 2009/10, placement in the Masters’ programme in
Cognitive Neuroscience and Neuropsychology has always been filled. Although the Masters in Psychology of
education only had 4 candidates in 2016/17 (therefore not offered that year), this Masters had a stable number of
candidates in previous years (2014/15 = 15; 2015/16 = 17). Hence, it is considered that the decrease in demand for this
type of training in 2016/17 is transitory and circumstantial. Notwithstanding, marketing strategies in regards to training
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and employment of this Master’s degree should be reinforced with students and other institutions of higher education,
thus increasing candidate numbers. The Masters in Social, Labour and Organisational Psychology, as well as the
Masters in Education, which has recently been accredited for 6 years by A3ES, will both have their first edition next
year. The PHD in Psychology has always had significant demand since its introduction in 2009/10. In the last 3 years
alone there have been 8 placements, which have always been filled. Besides the students that enrol via ‘normal’
application procedures, there have been other placement offers by way of extra vacancies through government
legislation (Despacho RT. 49/2015), as well as some foreign students from various mobility programmes, who attend
courses within the PhD degree.
As a highlight, all faculty programmes of study have received students from mobility study programmes (not only
Erasmus + but also from other programmes) and external students who have taken curricular units on offer.
FCHS also collaborates with other organic units, especially in graduate education: second cycle in Human Resource
Management (with ESGHT), School Management and Administration (with ESEC and ESGHT) and Work Health and
(with ISE and ESGHT)
Additionally, over the last few years there has been a significant rise in language courses as well as candidates
attending Portuguese as a Foreign Language (PLE) courses, consisting of approximately 150 – 180 candidates. This
demand has arisen because of students on mobility programmes, as well as foreign candidates residing in the region
who want to learn the language.
C4. Diplomados:
Na área das Artes e Humanidades os dados mais recentes disponíveis na DGES são referentes ao grau de licenciado e
datam de 2016. De uma forma geral, o número de inscritos no IEFP situa-se próximo da média nacional e abaixo. O
curso com menos inscritos é o de Línguas, Literaturas e Culturas (2,9%), seguindo-se o de Línguas e Comunicação
(9,8%), Artes Visuais (14%) e Património Cultural e Arqueologia (16,4%). De destacar que os diplomados, em particular
do curso de Línguas, Literaturas e Culturas, se têm envolvido em atividades profissionais, nomeadamente no contexto
empresarial, que não as estritamente relacionadas com a sua área de formação. As taxas dos restantes cursos de
licenciatura, cuja taxa de desemprego se situa acima da média nacional na área da CNAEF, são preocupantes, ainda
que não remetam diretamente para as questões da empregabilidade.
Relativamente à Psicologia, em que usam as competências desenvolvidas, vistas como transversais, fundamentais
para as entidades empresariais, o número anual de diplomados no 1º ciclo situa-se em torno de 50. Informações do
IEFP indicam que apenas um número reduzido destes diplomados se inscreve anualmente nesse serviço (por
exemplo, em 2016 encontravam-se inscritos apenas 4,2% diplomados em Psicologia pela UAlg). Este valor reduzido
deve-se ao facto de o exercício da profissão de psicólogo requerer a obtenção do grau de mestre, pelo que a grande
maioria dos diplomados no 1º ciclo de Psicologia prossegue estudos através da inscrição em cursos de 2º ciclo.
Relativamente aos cursos de mestrado dispõe-se de poucos dados sobre a empregabilidade dos estudantes
diplomados. No caso da Psicologia, grande parte dos diplomados neste período encontra-se ainda a realizar o estágio
profissional, conforme regulamento da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Não existem, pois, dados suficientes
sobre a inserção profissional. O único indicador disponível refere-se ao número de diplomados inscritos no IEFP. No
caso do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde e do mestrado em Psicologia da Educação constata-se que dos
estudantes que terminaram o curso entre 2011 e 2015, apenas cerca de 8% se encontra inscrito no IEFP à procura de
emprego no Algarve. Estes valores são superiores para os diplomados do mestrado em Neurociências Cognitivas e
Neuropsicologia (17,5%).
Relativamente à licenciatura em Ciências da Educação e da Formação, em junho de 2016 estavam inscritos no IEFP 15
dos 168 diplomados que terminaram o curso entre 2011 e 2015 (Fonte: Infocursos, MEC e DGES). Globalmente, a taxa
de empregabilidade (88%) é alta e a articulação e sequência de UC ao longo do curso reforçam a função
profissionalizante. Um número interessante (perto de 60%) de diplomados tem encontrado profissões ligadas à sua
formação académica, estando integrados em instituições da administração pública (autarquias), empresas privadas
(formação, apoio ao estudo, recursos humanos, entre outras) e terceiro setor (IPSS, associações de desenvolvimento
local, entre outras).
Quanto ao mestrado que tem sido oferecido (Ciências da Educação e da Formação) não dispomos de dados,
considerando que a generalidade dos candidatos está já integrado no mercado de trabalho quando ingressa nesta
formação.
C4. Graduates:
In the field of Arts and Humanities, the most recent data, from 2016, made available by DGES applies to 1st cycle
degrees. In general, numbers registered at the IEFP are close to or below the national average. The programme of
study with less enrolment is the degree in Languages, Literatures and Cultures (2.9%), followed by the degree in
Languages and Communication (9.8%), Visual Arts (14%), and Archaeology and Cultural heritage (16.4%). Emphasis is
given to the fact that graduates, especially of Languages, Literatures and Cultures, have been involved in professional
activity not related to their specific area of study, namely working within the business sector. The rates of the other
remaining degrees, whose unemployment rate is above the national average in the area of CNAEF are concerning,
although they do not link directly to the issue of employment.
When it comes to Psychology, there are about 50 annual graduates who use their developed skills; skills which are
considered to be transversal and fundamental for business entities. According to IEFP merely a few of these graduates
register with the unemployment institute on an annual basis (e.g., 2016 there were 4.2% registrations with a degree in
Psychology from UAlg). This low number may be due to the fact that to be a professional psychologist requires a
Master’s degree, which may be why the great majority of holders within the first cycle of the Psychology degree go on
to the second cycle. In relation to Masters degrees, there is very little data about the employment of the students.
According to the Order of Portuguese Psychologists, the great majority of graduates find themselves doing
internships. Therefore, the data is not sufficient on their professional employability. The only available indicator is the
number of graduates registered with IEFP. In relation to the Masters in Clinical and Health Psychology and the Masters
in Educational Psychology, it is observed that from the students who concluded their studies between 2011 and 2015,
only circa 8% are registered with IEFP, seeking employment in the Algarve. These numbers are higher for holders of
Masters degrees in Cognitive Neuroscience and Neuropsychology (17.5%).
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As for the degree in Educational Sciences, data from June 2016 demonstrates that of the 168 graduates who completed
their degree between 2011 and 2015, only 15 were registered with the IEFP as being unemployed (Source: Infocursos,
MEC and DGES). Globally the employment rate of 88% is high and the articulation and sequence of curricular units
throughout the degree reinforce its vocational function. An interesting number (nearly 60%) of graduates have found
professions related to their academic training and are employed in public administration (local municipalities), private
companies (training, study support, human resources, among others), and the tertiary sector (IPSS, organisations for
local development among others).
We do not have data for the Masters that has been offered (Educational Sciences) because the majority of candidates
is already working when it enrols in the degree.
C5. Corpo docente:
A FCHS conta com um conjunto de docentes a tempo integral, em regime de exclusividade e com contratos de
trabalho na função pública por tempo indeterminado que se reparte pelas diferentes áreas do saber: Artes e
Humanidades e Psicologia e Ciências da Educação. Tem, ainda, vários docentes especialmente contratados,
sobretudo para substituir docentes em cargos e funções na universidade (reitor e vice-reitor), em representação da
universidade (0,5 na direção da Orquestra Clássica do Sul ou na faculdade (2,5 nas as funções de diretor, subdiretora,
presidentes dos conselhos científico e pedagógico), substituir docentes com baixas médicas prolongadas (4) e
docentes com licenças sem vencimento (2). Os docentes com dispensa de funções letivas justificadas pelo exercício
de cargos correspondem a 11 ETIs (ainda que alguns mantenham algumas horas de docência); o pessoal docente
especialmente contratado corresponde a 13,86 ETI. Considerando o total de contratos (independentemente da sua
natureza e/ou vínculo), dos 85 docentes (que correspondem a 73,86 ETI – 45,58 do DAH e 28,28 do DPCE), 70,6% são
de carreira. A proporção de professores catedráticos e associados (14) em relação ao total dos docentes de carreira
(60) é de 23%.
Não se verifica nesta data, mas em momentos pontuais do ano letivo são, ainda, feitas contratações pontuais (um ou
dos meses) para lecionação de módulos específicos no 2º ciclo, nomeadamente de técnicos especializados para
lecionação no mestrado em Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia. Há UC da FCHS que são lecionadas por
docentes de outras unidades orgânicas da UAlg e também há docentes da FCHS que lecionam em outras UO. Por via
da colaboração entre a FCHS e os centros de investigação com representação no Conselho Científico, tem havido
investigadores que, sob coordenação de docentes da faculdade, têm lecionados unidades curriculares (na totalidade
ou em parte) dos vários ciclos de ensino. Tal é visível sobretudo na área de Arqueologia e na das Artes. Um dos
bolseiros pós-doc do ICARHEB tem um contrato de professor auxiliar convidado a título gracioso e leciona uma UC da
sua especialidade. Existe ainda um bolseiro FCT no ICARHEB que também tem assegurado serviço docente. Em todos
os casos se tem respeitado a legislação aplicável ao serviço docente atribuído a bolseiros.
No que respeita ao número, o corpo docente é adequado ainda que se registem desequilíbrios internos entre áreas e
que se devem sobretudo à flutuação na procura. As áreas mais frágeis são as Artes Visuais e as Ciências da
Educação. Na área de Línguas e Literaturas o desequilíbrio regista-se na falta de professores na área de inglês e deve,
ainda, registar-se que a fraca procura de estudantes na área da literatura tem obrigado vários docentes desta área a
assegurar o serviço de ensino do português língua estrangeira. De salientar o esforço que a grande maioria dos
docentes tem feito para se adaptarem às necessidades de serviço e o empenho que têm posto na formação em áreas
conexas às suas áreas específicas de formação e de investigação. Ainda a sublinhar o défice de professores
associados e catedráticos em relação ao número de professores auxiliares.
Além das necessidades de recrutamento (sobretudo nas áreas de inglês, de ciências da educação e de artes visuais),
deve sublinhar-se a necessidade de abertura de concursos para progressão e ainda a necessidade de
rejuvenescimento, pois a média etária é superior a 50 anos.

C5. Teaching staff:
FCHS has a full-time faculty under contract of exclusivity with the university. These professors are signed on with a
civil servant contract of an undetermined duration within the various fields of study and knowledge, including: Arts
and Humanities, Psychology and Educational Sciences. In addition, the Faculty has several professors who are
especially contracted as substitute teaching staff of faculty who are hold special positions or carry out special
functions at the university (rector/vice-rector), who represent the university elsewhere (0,5 at the Classical Orchestra of
the Algarve or at the Faculty (2,5 holding positions as director, subdirector, presidents of the scientific and
pedagogical councils), substituting professors who are on long-term sick leave (4), and professors on leave of absence
(2). The professors with an official justification for the relief of their teaching functions due to the positions they hold,
correspond to a total of 11 ETIs (despite the fact that some continue to teach some of their teaching hours); the Faculty
that has been especially hired corresponds to 13,86 ETI. Considering the total number of contracts (independently of
their nature/type) out of the 85 faculty (which correspond to 73,86 ETI – 45,58 from DAH and 28,28 from DPCE), 70% are
tenure track professors. The proportion of associate full professors and associates (14) in relation to the total number
of faculty in tenure (60) is at a percentage of 23%.
Although such is not the case at present, there are specific moments during the year where teachers are hired on
short-term duration contracts to teach specific modules, namely in programmes of study within the 2nd Cycle –
particularly, teaching contracts established with specialized technicians needed to lecture within the Masters in
Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. There are also some curricular units at FCHS that are taught by
professors from other organic units within the university, as well as FCHS faculty that likewise, teach at other organic
units. Through the existent collaboration between FCHS and other research centres who hold seats within the
Scientific Board of the University, there have been researchers who have taught partial or total curricular units at
various levels of study, under the supervision of FCHS faculty members. Such is particularly the case in the fields of
the Arts and Archaeology. One of the post–doc scholarship students from ICARHEB holds a contract as an invited
lecturer, and is lecturing a specialty curricular unit. There is also an FCT scholarship student at ICARHEB who is also
teaching. All teaching contracts with scholarship students have been established in respect of applicable legislation.
In relation to the number of professors, although there are some internal differences in equilibrium primarily due to
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fluctuation patterns in demand and offer, the number of faculty is adequate to the courses offered. The most sensitive
areas are, the field of Visual Arts and Educational Sciences. Within the field of Languages and Literatures, the
disequilibrium is in the lack of English teachers. In addition, the decrease in demand from students choosing courses
within the area of Literature has forced many teachers in this field to take on teaching hours of Portuguese as a
Foreign Language (PLE). Emphasis should be placed upon the effort that the great majority of the faculty has made in
order to adapt to these specific needs, as well as the dedication they have placed upon seeking out training and
certification in areas linked to their own field of specialization and research. Furthermore, it is important to make
reference to the deficit of associate professors and full professors in relation to the greater number of lecturers.
Besides the recruitment need (especially within the field of education, educational sciences, and visual arts),
importance should be placed upon the need to have opportunities for career progression along with the need to recruit
younger teaching staff, given that the average age of teaching staff is presently superior to 50.

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
Para a sua atividade, a FCHS usa instalações comuns em dois Campi da UAlg (aqui não referidas) e tem instalações
próprias que abaixo se caracterizam. Em regra, as instalações são apropriadas e adequadas aos usos e às
necessidades. Excetuam-se os laboratórios de Artes Visuais que foram criados em instalações provisórias e que ainda
não foi possível melhorar.
Das salas de aula usadas exclusivamente pela FCHS (1414,69m2), duas são salas indiferenciadas (112 m2), quatro
estão equipadas com computadores (119,4 m2) – três em Gambelas e uma na Penha e a restante área (1103 m2) são
laboratórios específicos de ensino (um de arqueologia, um de teatro, dois de psicologia e sete de artes visuais –
incluindo um de escultura e uma sala de desenho. Para apoio a alguns destes laboratórios específicos existem
pequenas arrecadações, como as que se encontram junto ao laboratório de arqueologia ou junto à sala de teatro
(material de cena e vestuário); têm uma área de cerca de 30 m2. Existem, ainda, várias arrecadações para arquivo geral
da Faculdade (131,69 m2).
Os gabinetes dos serviços ocupam cerca de 230 m2 e os dos docentes cerca de 630 m2. A Faculdade tem uma sala de
atos multiusos (provas de mestrado, conferências, etc.) - 115,72 m2 - com espaço para até 60 pessoas e terá
brevemente três salas (uma está em reorganização) destinadas a reuniões/ seminários (125,36 m2), sendo que uma é
essencialmente para reuniões dos órgãos da Faculdade.
Todas as salas de atividades letivas estão equipadas com videoprojetor. Nos computadores das salas de informática
estão instalados programas necessários ao ensino, tais como programas de cálculo estatístico, de tratamento
informático de línguas, de iniciação à legendagem, de desenho ou de trabalho fotográfico e artístico.
Globalmente, a FCHS, além de usar os recursos das instalações partilhadas nos dois Campi, dispõe de instalações
físicas que, apesar de carecerem de alguma manutenção e reparação, se revelam adequadas à atividade da faculdade.
C6. Facilities:
Although FCHS shares the use of two different university campuses located in Faro (Gambelas and Penha), it has its
own facilities, described below. These facilities are appropriate and adequate for their current use and needs. The
Visual Arts laboratories, however, have been set to a temporary location and unfortunately for the time being, it has not
been possible to improve these facilities.
The classrooms exclusively used by FCHS are the following (1414, 68 m2): two classrooms are non-specific use (112
m2), four are equipped with computers (119, 4 m2) – three in Gambelas and one in Penha, while the remaining area
(1103 m2) consists of specific teaching laboratories (an archaeology room, a theatre, two belong to Psychology and
seven to Visual Arts – including a sculpture classroom and a drawing/design classroom). Some of these particular
laboratories also have small storage facilities, such as the archaeological laboratory and the theatre area (stage
material and theatre costumes; 30 m2). Moreover, there are also several storage rooms for the Faculty archives (131, 69
m2).
Administrative offices cover about 230 m2, while the staff members’ offices around 630 m2. Our faculty has a
multipurpose room for Master’s Dissertations and conferences, etc. (115, 72 m2, for 60 participants). In the future, there
will be three new rooms designed for meetings (one of them namely meant for the meetings of various faculty bodies)
and seminars (125, 36 m2).
All the teaching spaces are equipped with a video projector. All the necessary teaching programmes have been
installed in the IT rooms, such as statistics programmes, computational language and linguistics programmes, media
subtitling programmes, and digital visual arts, design and photography programmes.
Overall, even though FCHS shares the facility resources of the two campuses, it has the concrete, physical premises
that are adequate for all the Faculty activities.
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A grande maioria dos docentes e investigadores da FCHS encontra-se integrada em Centros de Investigação
financiados pela FCT, sediados na UAlg. Trata-se dos centros ICAREHB (avaliado com Excelente), CIEO e CBMR
(avaliados com Muito Bom) e CIAC (avaliado com Bom). Três destes Centros são presididos por docentes da FCHS,
sendo um importante indicador do papel da FCHS no plano da investigação produzida na UAlg.
Há, ainda, alguns investigadores integrados em Centros de Investigação financiados pela FCT, mas não sediados na
UAlg, e em Centros de Estudo e Desenvolvimento da UAlg, não financiados pela FCT.
Nos últimos anos, foram desenvolvidas várias iniciativas pelo Conselho Científico da FCHS com vista ao aumento da
produção científica nesta Faculdade. Entre elas destaca-se o seminário/ciclo de debates sobre “Captação de
financiamento através da investigação científica”, que incluiu a abordagem de temas como “Programas e bolsas de
doutoramento da FCT”, “Projetos de investigação da FCT”, “Parcerias com instituições: das regionais às
internacionais”, “Projetos de investigação com financiamento europeu” e “Oportunidades de financiamento no âmbito
das Ciências Humanas e Sociais”. Foram também realizados seminários sobre “A investigação como pilar das
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propostas formativas de 3º ciclo da FCHS”, “Como publicar em revistas com FI nas ciências sociais e humanas?” e
“Investigação na FCHS e experiência com a A3ES”.
Como forma de aferir o potencial e a evolução da produção científica dos docentes/investigadores da FCHS nos
últimos cinco anos, foi construído um questionário para preenchimento on-line, tendo respondido a maioria dos
docentes e investigadores desta Faculdade. As questões colocadas incidiam sobre vários aspetos, nomeadamente:
artigos publicados em revistas indexadas na Web of Knowledge e/ou Scopus, artigos publicados em outras revistas
indexadas, com revisão por pares, livros, capítulos de livros, comunicações em congressos internacionais, teses de
doutoramento orientadas e projetos de investigação financiados.
De entre os resultados obtidos, destaca-se o progressivo aumento, embora ligeiro, da orientação de teses de
doutoramento concluídas com sucesso, bem como da publicação, quer através de artigos, quer através de livros
científicos. Pelo contrário, ocorreu uma ligeira diminuição na participação em congressos internacionais e no número
de projetos financiados.
Como forma de melhorar nestes dois últimos indicadores, nomeadamente procurando promover uma maior
aproximação entre as várias áreas científicas dos docentes/investigadores, que se possam traduzir em projetos de
investigação, a FCHS colabora na organização do II Congresso Internacional sobre Interdisciplinaridade em Ciências
Sociais e Humanas (http://cieo15.wixsite.com/interdiscip2017).
Em todo o caso, em praticamente todas as áreas científicas da FCHS tem havido projetos financiados nos últimos
anos. A título de exemplo, listam-se alguns dos projetos internacionais cujo Investigador Principal – IP (em Portugal) é
docente/investigador da FCHS e que ainda se encontram em execução:
2015-2018 - “MIME - Mobilidade e inclusão na Europa Multilingue” (IP Manuel Célio Conceição), financiado pelo 7º
programa quadro da UE (acordo nº 613334);
2014-2017 – “Enhancing the employability of non-traditional students in Higher Education (EMPLOY)” (IP António
Fragoso), financiado pelo programa Erasmus+ (Projeto nº 2014-1-UK01-KA203-001842-T);
2016-2018 – “EUROPE - Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe” (IP Luís Sérgio Vieira),
cofinanciamento do Programa Erasmus+ (Projeto nº 580416-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN);
2017-2018 – “Vale Boi Archeological Project, Portugal: Investigating the earliest Anatomically Modern Human
occupation in Southern Iberia” (IP Nuno Bicho), financiado pelo “Institute for Field Research”
2016-2019 – “Old Guys Say Yes to Community” (IP António Fragoso), financiado pelo programa Erasmus+ (Projeto nº
2016-1-SI01-KA204-021604);
2016-2019 – “Dislexia de desenvolvimento em adultos: perfis cognitivos, comportamento oculomotor e preditores da
leitura” (IP Alexandra Reis), (Projeto nº PTDC/MHC-PCN/1175/2014).
Estes projetos revelam também as redes internacionais de investigação em que os docentes/investigadores da FCHS
se encontram envolvidos.
A nível nacional, são várias as parcerias e os projetos de investigação e investigação-ação em curso. Destaca-se, a
título de exemplo, o reconhecimento de competências no domínio do Património Cultural que levou a Secretaria de
Estado da Cultura a atribuir à UAlg o estudo sobre Património e Território, no âmbito do planeamento português para a
cultura do quadro estratégico de 2014-2020 (IP João Bernardes). Destaca-se ainda a investigação da responsabilidade
de Pedro Ferré que levou à constituição de uma base dados disponibilizada na plataforma romanceiro.pt. Esta
plataforma decorre do projeto “O arquivo do Romanceiro Português na Tradição Oral Moderna (1828-2010): sua
preservação e difusão”, financiado pela Fundação C. Gulbenkian, programa de Recuperação, Tratamento e
Organização de Acervos Documentais (2013). Decorrente da investigação em literatura moderna e contemporânea, a
pedido da Câmara Municipal de Loulé, João Minhoto Marques tem em curso e edição crítica da obra de Cândido
Guerreiro.
O trabalho nas atividades de extensão e na relação com entidades externas tem produzido relatórios e textos que
também podem ser aqui considerados. São exemplo as obras de Francisco Lameira sobre a arquitetura religiosa e
retábulos ou o livro do Observatório Municipal de Educação em que Manuel Célio Conceição e Sandra Valadas
asseguraram o apoio científico para a estruturação e análise dos dados.
Como resultados de investigação, e no que diz respeito a publicações, nos últimos 5 anos, os docentes da FCHS
publicaram, em Portugal e no estrangeiro, um número significativo de livros, com revisão científica, e de artigos em
revisas de primeiro quartil da Scopus (Q1)
Ainda que estes dados sejam relevantes, temos que salientar que na FCHS, no que respeita à investigação, se
verificam situações diferenciadas, havendo áreas consolidadas e outras que carecem de mais afirmação. No âmbito
dos diferentes órgãos da faculdade, têm sido feitos sucessivos apelos à estruturação de grupos de investigação e à
candidaturas a projetos. Realça-se a última iniciativa em que o diretor e o presidente do Conselho Científico
organizaram uma sessão aberta dinamizada pelo CRIA, para informação sobre possibilidades de financiamento com
recursos a fundos comunitários, nomeadamente ao CRESC Algarve 2020.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
Most of the academic staff and researchers of FCHS are members of the Research Centres financed by FCT and
headquartered at the University of Algarve. These are the following: ICAREHB (evaluation: Excellent), CIEO and CBMR
(evaluation: Very Good) and CIAC (evaluation: Good). The directors of three of these Centres are part of FCHS
academic staff, which is an imperative indicator of the role of FCHS in the general representation of research done at
UAlg.
There are also researchers that are integrated at Research Centres financed by FCT, which have their headquarters
outside UAlg and Centres of Research and Development of UAlg not financed by FCT.
In recent years, the Scientific Council of FCHS has established several strategies in order to increase the scientific
production of our faculty. The cycle of seminars, entitled “Increasing funds through scientific research” has been a
fundamental instrument in this process. Themes incorporated in this approach comprise “Doctoral programmes and
scholarships of FCT”, “FCT research programmes”, “Partnerships with institutions: from regional to international
collaborations”, “Research projects financed by European Union”, “Financial opportunities in Humanities and Social
Studies”. In addition, there have been seminars on “How to publish in journals with FI in Humanities and Social
Studies?” and “Research in FCHS and our experience with A3ES”.
In order to assess and measure the potential and evolution of the academic staff and researchers’ scientific production
in the last five years, our faculty has shaped an on-line questionnaire. Most members of the academic staff and
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researchers of our faculty have answered this inquiry. The questionnaire examines publications in journals with
referees; articles indexed in Web of Knowledge and/or Scopus, chapters in books, communication in international
conferences, and supervision of doctoral dissertations and financed research projects.
The outcomes show that there has been a slight increase for supervisions and scientific articles and book
publications. The number of participations in international meetings and financed projects, however, has diminished.
With the purpose of improving the last two indicators mentioned above, and so as to promote a tighter association
within the diverse fields of humanities and social studies, FCHS collaborates with the organization of II International
Congress on Interdisciplinary in Social and Human Sciences (http://cieo15.wixsite.com/interdiscip)
In recent years, however, there have been several financed research projects in almost all scientific fields of FCHS. The
following is a list of some of the on-going international research projects where the Main Researcher – IP in Portugal –
is a professor/researcher in FCHS:
2015-2018 – “MIME – Mobility and inclusion in multilingual Europe” (IP Manuel Célio Conceição), financed by the 7th
EU programme (agreement nº 613334);
2014-2017 – “Enhancing the employability of non-traditional students in higher education (EMPLOY)” (IP António
Fragoso), financed by Erasmus+ programme (project nº 2014-1-UK01-KA203-001842-T);
2016-2018 – “EUROPE – Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe” (IP Luís Sérgio Vieira), cofinanced by Erasmus+ programme (project nº 580416-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN);
2017-2018 – “Vale Boi Archaeological Project, Portugal: Investigating the earliest anatomically modern human
occupation in Southern Iberia” (IP Nuno Bicho), financed by “Institute for Field Research”;
2016-2018 – “Old guys say yes to community” (IP António Fragoso), financed by Erasmus+ programme (project nº
2016-1-SI01-KA204-021604);
2016-2019 – “Developing dyslexia in adulthood: cognitive profiles, oculomotor behaviour and reading predictors” (IP
Alexandra Reis), (project nº PTDC/MCH-PCN/1175/2014)
The projects mentioned above are also part of international research networks in which the staff members participate.
At the national level, there are several research projects and research-action projects going on. The field of Cultural
Heritage (History) has been highly awarded for its remarkable performance: the Secretariat of State for Culture has
attributed to UAlg a research project on Cultural Heritage and National Territory in Portuguese Planning Strategy on
Culture, 2014-2020 (IP João Bernandes). It is also important to highlight a digital research on “Romanceiro”, directed
by Pedro Ferré. The respective platform http://www.romanceiro.pt/#/ is based upon a research project entitled “The
archive of Portuguese romanceiro in modern oral tradition (1828-2020): preservation and diffusion”, financed by
Gulbenkian Foundation, Recovery, Treatment and Organization of Documental Collections Programme (2013).
Furthermore, the City Council of Loulé has invited João Minhoto Marques (a specialist in modern and contemporary
literature) to prepare a critical edition of Cândido Guerreiro’s literary production.
The institutional relationship with the community has also produced various reports and texts: just to mention
Francisco Lameira’s research on regional religious architecture and altarpieces and a publication by Faro Municipal
Observatory of Education scientifically supervised by Manuel Célio Conceição and Sandra Valadas, among others.
In the last five years, our academic staff has published a significant amount of scientifically reviewed books and
papers in journals within the first quartile of Scopus (Q1), both in Portugal and abroad.
Although the above data are relevant, it is important to stress that there are great discrepancies between different
areas of scientific research in FCHS. Various faculty agencies have unceasingly proposed faculty members to form
research teams and to apply for project funds. The latest initiative was an open session by CRIA on financing research,
specifically concerning EU funds through CRESC Algarve 2020.
C8. Produção artística:
Nos últimos 5 anos, a produção artística realizada foi intensa e diversa. Foi essencialmente produzida em duas áreas:
Artes Visuais e Teatro.
A produção artística na área das Artes Visuais contemplou três vertentes: a primeira, de cooperação interinstitucional
com importantes entidades da região, nomeadamente com o setor cultural; a segunda, de divulgação do Curso dentro
e fora da Região; a terceira, com o intuito de proporcionar aos estudantes que frequentam os diferentes níveis licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento –, um ambiente de trabalho profissional. Em relação à primeira
vertente, realçamos o protocolo de colaboração com a Direção Regional de Cultura do Algarve, nomeadamente no que
se refere ao património das Ruínas de Milréu, entidade com a qual já realizámos três importantes exposições, bem
como entre o Município de Faro (Câmara Municipal de Faro) e o Curso de Artes Visuais, no que se refere à
programação da histórica Galeria Trem. Este espaço expositivo, agora ao serviço de um projeto artístico–pedagógico,
e com o envolvimento direto de diplomados do Curso de Artes Visuais, foi responsável pela realização e produção,
nos últimos 5 anos, de 22 exposições que incluem nomes consagrados do panorama artístico português (12) e
também de estudantes do Curso de Artes Visuais (10). Estes protocolos com as entidades regionais têm permitido aos
estudantes o acesso a espaços expositivos para os seus trabalhos e para o desenvolvimento contínuo da sua
investigação no campo das Artes Visuais. Outro aspeto relevante refere-se às Residências Artísticas (Câmara
Municipal de Loulé), onde os nossos estudantes têm também realizado trabalho artístico (3). A segunda vertente tem
assentado fortemente na estratégia da visibilidade. O curso de Artes Visuais tem sido o epicentro desta estratégia,
cujo resultado tem sido manifestamente positivo, pois nos últimos 5 anos foi possível trazer à Universidade, e à FCHS
em particular, 34 convidados de grande qualidade: artistas, curadores, críticos, ensaístas, etc. Por último, a terceira
vertente assenta no trabalho realizado diretamente pelos estudantes que, ainda que já seja visível nas vertentes
anteriores, se complementa nas 5 exposições realizadas por finalistas, uma das quais em Lisboa, Pavilhão 30, bem
como nas parcerias com a Direção Regional de Cultura do Algarve, nomeadamente com o projeto de âmbito nacional
“Outdoors” ALGARVE 365, cujos últimos vencedores foram os estudantes do Curso de Artes Visuais da UALg. De
destacar, também, a importante exposição realizada no Palácio da Galeria, em Tavira, intitulada “Desenvolvimentos
Emergentes”, e ainda outras três exposições de estudantes no Museu do Traje, em S. Brás de Alportel.
Na área do Teatro, realçamos os projetos finais para obtenção do grau de mestre em Comunicação, Cultura e Artes
(especialização em Teatro e Intervenção Social e Cultural), que deram origem a duas produções teatrais: «Tem dói
dói?», a partir de contos de Mia Couto, correspondente ao projeto final de 2 estudantes; «Gogo e Didi, cantata com
prelúdio e fugas», a partir de textos de Samuel Beckett (En Attendant Godot, Come and Go, That Time, Footfalls e What
Where), correspondente ao projeto final de 6 estudantes e com cenografia de um aluno de Artes Visuais. Estes dois
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trabalhos de interpretação teatral, encenação, direção de atores, dramaturgia e adaptação dos textos trouxeram ao
Laboratório de Teatro e Artes Performativas da FCHS mais de 300 espetadores num total de 22 espetáculos (para uma
sala com capacidade, naquelas duas encenações, para 15 espetadores por sessão).
A produção artística é um importante vetor para a visibilidade da Faculdade, o reconhecimento social do trabalho aqui
desenvolvido ainda de aproximação aos diferentes contextos e a diferentes públicos. O reconhecimento que a mesma
tem merecido é a grande motivação para a sua continuação e sustentabilidade.
C8. Artistic output:
In the last five years, artistic production has been intense and diverse. This has been done in two fields: Visual Arts
and Theatre.
Visual Arts has worked through three dimensions: first, through co-operation with regional and cultural institutions.
Secondly, Visual Arts has promoted and disseminated their course in and outside the Algarve region. Thirdly, the
dimension of providing all students – be they 1st, 2nd or 3rd cycle students – a professional working environment has
been considered indispensable.
A number of regional institutional protocols have been established, namely with the Algarve Regional Directorate of
Culture and with the City Council of Faro. The Roman Milréu Ruins have been chosen for several activities; in this case
for three important art exhibitions. The City Council of Faro has made the historically renowned art gallery, Galeria
Trem, situated in Faro available for Visual Arts Course exhibitions. Within the artistic-pedagogical project that involves
the graduate students in the project, there have been 22 exhibitions during the last five years, 12 by nationally
distinguished artists and 10 by the students themselves. These protocols with regional entities have allowed students
to exhibit their artistic production and to develop their artistic research. Additionally, Artistic Camps provided by the
City Council of Loulé – three altogether – have also stimulated students’ artistic work.
The second dimension has strongly focused upon the strategy of visibility. In the last five years, 34 prominent national
and foreign specialists in the field of Arts (i.e. artists, curators, art critics and authors) have been visiting lecturers at
our university. Finally, the last and third dimension is based on students’ achievements; final-year students have
organized five exhibitions: in Lisbon, Pavilion 30, and by winning the national competition “Outdoors” ALGARVE 365,
they have remarkably gained in prestige. Furthermore, there have been students’ exhibitions in Palácio da Galeria in
Tavira (“Emerging Developments”) and three other ones at Museu do Traje in São Brás de Alportel.
In Theatre Studies, it is important to underline the concluding projects of the Master’s degree in Communication,
Culture and Arts (specialization in Theatre and Social and Cultural Intervention). These final projects have given rise to
two theatre performances: “Tem dói dói?”, inspired by Mia Couto’s short stories (two final-year students) and another
one based on “En Attendant Godot”, “Come and Go”, “That Time”, “Footfalls”, “What and Where” by Samuel Beckett
(a final project of six students and the set design by a Visual Arts student). These two stage shows have brought more
than 300 spectators in 22 enactments to the Laboratory of Theatre and Performative Arts – a playhouse designed only
for fifteen spectators at a time.
In short, artistic production is a great asset for the visibility and acknowledgement of FCHS among the surrounding
community in its varying cultural contexts. The recognition the Arts Curriculum has received outside our institution is
a motive for its continuation and sustainability.
C9. Prestação de serviços à comunidade:
Na sua relação com a comunidade local, regional e nacional, a FCHS presta serviços de formação, de consultadoria e
de apoio que se podem enquadrar na dimensão de extensão. Devem ainda aqui ser referidos os serviços de produção
e de exposição artística.
A prestação de serviços ao nível do ensino e da formação materializa-se pela nossa participação no Centro de Línguas
da UAlg, funcionando na FCHS cursos livres de mandarim, de italiano, de inglês (para estudantes chineses da Shangai
Ocean Univerisity que, mediante protocolo, passam alguma semanas por ano na UAlg) e de português língua
estrangeira, para público externo e para estudantes, professores e funcionários em mobilidade na UAlg Materializa-se
ainda esta prestação de serviços em outros cursos livres que funcionam no Campus (ex: Curso de História do
Algarve), ou fora dele, em instituições que nos pedem formações específicas (ex: cursos sobre literatura que têm
funcionado nas bibliotecas de Faro, Loulé e Olhão; ciclos de palestras como o Amatores in situ que decorre em
Milréu). Por fim, esta prestação de serviços concretiza-se ainda pelo desenho e lecionação de formações curtas no
âmbito das relações com autarquias ou instituições de solidariedade social, em que têm sido privilegiadas áreas de
diferentes ramos da Psicologia e da Educação. Ocorre ainda prestação de serviços relativa à formação no quadro das
funções de acompanhamento dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária e do Plano Nacional de Promoção
de Sucesso Escolar.
Ao nível da consultadoria e do apoio técnico, professores da FCHS são frequentemente chamados a emitir pareceres
técnicos na área da Arqueologia (acompanhamento de obras, por exemplo), da História e do Património
(acompanhamento de medidas de preservação do património material), da Psicologia (avaliação psicológica em
concursos públicos). Há, ainda, outros tipos de consultadoria em que são pedidos pareceres sobre documentos (ex.
pareceres sobre os programas e as metas dos ensinos básico e secundário, pareceres sobre cartas educativas
municipais e sobre projetos educativos, etc.). Muitos destes serviços são uma fonte de receitas próprias que já foi
mais significativa para a FCHS, uma vez que nos últimos anos, as autarquias (sobretudo) e outras entidades privadas
também tiveram dificuldades financeiras. Este serviço consubstancia-se ainda na pertença de docentes da Faculdade
em equipas constituídas pela Inspeção Geral de Educação e Ciência para avaliação externa nos agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas. Vários docentes da FCHS prestam também serviço à comunidade pertencendo a
comissões de avaliação internacionais (agências e instituições de financiamento de investigação de vários países
europeus), nacionais (FCT, A3ES, IGEC), ou a júris de prémios (ex: prémio Fernão Mendes Pinto da AULP, prémio Maira
Veleda, prémio António Ramos Rosa).
Relacionada com área da perícia técnica e científica está a publicação de estudos com impacto nos contextos local e
regional, mas de interesse mais alargado, e a organização de eventos científicos. No domínio das publicações, a
FCHS, com o apoio de diferentes instituições, publicou ou participou na publicação de várias obras na área do
Património (Ex: Revista: Promontória História Arqueologia e Património; livros: Fragmentos para a História do
Turismo no Algarve, vários livros sobre retábulos de igrejas de Portugal e de Cabo Verde).
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Têm sido organizados inúmeros eventos científicos na Faculdade em vários outros locais, em que o conhecimento
discutido se constitui como um serviço prestado à comunidade. Podem ser dados como exemplo, o Fórum anual de
Ciências da Educação ou o Encontro de Psicologia do Algarve. Ambos reúnem os intervenientes nas respetivas áreas
e os resultados ao nível da promoção da cooperação, entre outros, têm sido muito relevantes.
No âmbito da aproximação das atividades de ensino e de investigação à comunidade, em várias unidades curriculares
tem sido feito um esforço no sentido de que o trabalho dos estudantes se consubstancie num serviço com relevância
para o exterior. Isto acontece, por exemplo, nas UC de Seminário de Projeto – Práticas Profissionais em Educação, da
Licenciatura em Ciências da Educação e da Formação, em que a presença dos estudantes nas instituições deve ajudar
a refletir sobre as práticas e os procedimentos em curso e dessa reflexão devem surgir melhorias.
As atividades artísticas realizadas por estudantes e professores são um serviço prestado à comunidade uma vez que
são apresentadas publicamente. É o caso das peças de teatro e é também o caso das exposições de que membros da
Faculdade têm tido a responsabilidade de conceção ou de curadoria. No caso do teatro, as peças encenadas trazem
público externo à instalações da universidade. No caso das exposições, não tendo a universidade espaço adequado, é
o inverso e têm ocorrido em diferentes galerias em Faro, Tavira, Loulé e Lisboa.
A Faculdade tem conseguido dar resposta adequada à comunidade, prestando o serviço que lhe é solicitado,
oferecendo as competências dos seus docentes e tentando também contribuir para a criação da necessidade desse
serviço e de nichos de atividade. Os campos em que isto nos parece mais exemplificativo são os da educação
(incentivando instituições particulares e de solidariedade social a contar com o apoio de técnicos de educação) e o da
história, mostrando que o conhecimento histórico e patrimonial é essencial ao desenvolvimento económico e turístico.
C9. Consultancy:
As far as local, regional and national contexts are concerned, FCHS provides educational, advisory and production
services that are considered part of the field of extension. Art production and exhibitions are also to be taken into
consideration.
Educational services function through the University’s Language Centre that offers open courses in Mandarin, Italian,
English (for the Chinese students of Shanghai University who, as part of an established protocol spend a few weeks at
our university) and Portuguese Language Courses for foreigners. These Portuguese courses are designed for foreign
students and residents in the Algarve, and foreign teachers and employees in mobility programmes at our faculty.
There are also other courses that take place at our campus (History of the Algarve, for instance) or at other institutions
that ask for a specific qualification (literature courses in the libraries of Loulé, Faro, Olhão, or a series of lectures
entitled Amatores in situ at the Roman Milréu Ruins). To conclude, communal service activities also consist of training
programmes established with city councils or social welfare institutions, mainly in the scientific areas of Psychology
and Education. There are also services related to professional monitoring within the frameworks of “Educational Fields
of Priority Action” and “the Portuguese National Plan to promote success at school”.
With regard to advisory and technical assistance, FCHS professors are often requested to give their technical opinion
in the fields of Archaeology (construction sites, for instance), of History and Cultural Heritage (measures of sustaining
material heritage) and of Psychology (psychological evaluation in public tenders). Reports are also requested on basic
and secondary education programmes and purposes, on city councils’ educational documents and projects, and so
on. Although the services rendered continue to be a source of income, they were more significant in the past since
nowadays both city councils (especially) and private institutions struggle with financial difficulties. Moreover, there are
faculty staff members who the Portuguese General Inspection of Education and Science has appointed to oversee to
the external evaluation of regional basic and secondary schools. Quite a few professors are also examiners both in
international and national evaluation committees (FCT, A3ES, IGEC) or panel awards (award Fernão Mendes Pinto,
award Maira Veleda, and award António Ramos Rosa).
With the help of various institutions, FCHS has published several works on Cultural Heritage that are important in the
local and regional context of Southern Portugal: Promontory, History, Archeology and Heritage (a journal), Fragments
of the History of Tourism in the Algarve (a book), and various books on altarpieces in Portuguese and Cape Verdean
churches.
There have been a number of scientific events organized in and outside FCHS, where knowledge stands for communal
service activity. The annual Forum of Education and Psychology Conference of the Algarve are illustrations of this
phenomenon. Both events gather the specialists of these scientific fields and thus promote relevant cooperation
between FCHS and the surrounding community.
In order to bring closer the teaching and research activities to the community, there is a relevant task to complete in
favour of the surrounding community in several curricular units. This takes place, for example, in the Project Seminars
in Educational Sciences (first cycle), where students’ internship in various institutions will make them reason about
their on-going practices and procedures and hopefully mature these practices.
Students’ and teachers’ artistic activities are also responsible for communal service activity because they are public
events: theatre performances and art exhibitions mentioned earlier are an example of this public character. Theatre
pieces bring community to our university, whereas art exhibitions take place in diverse art galleries in Faro, Tavira, São
Brás de Alportel, Loulé and Lisbon.
Our Faculty has been able to live up to our surrounding community’s requests by rendering the faculty members’
expertise to the collective well-being. The most evident scientific fields here are education (educational technicians
assisting private institutions, such as those of social solidarity) and history by showing that knowledge on history and
cultural heritage is of uttermost significance for economic and touristic improvement.
C10. Colaboração nacional e internacional:
A FCHS colabora com outras instituições nos planos nacional e internacional, sempre que as atividades e os
respetivos princípios são consentâneos com os seus.
No âmbito dos ciclos de estudos em funcionamento, temos um doutoramento em Media Arte Digital em parceria com a
Universidade Aberta, colaboramos no doutoramento em Patrimónios de Influência Portuguesa com a Universidade de
Coimbra e temos, ainda, um curso de mestrado em História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval em parceria com a
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Universidades de Lisboa e com o Campus Arqueológico de Mértola. Também no âmbito da formação, existem
protocolos e acordos específicos com largas dezenas de instituições de todo o país, que asseguraram estágios aos
nossos estudantes ou que os recebem em trabalho de seminário pontual. Trata-se de instituições públicas como
hospitais, centros de saúde, estabelecimentos prisionais, autarquias, escolas, instituições de solidariedade social e
instituições privadas.
No quadro da investigação, a colaboração com ao Centro Regional de Inovação do Algarve (CRIA), com a CCDR –
Algarve e com as autarquias tem permitido desenvolver colaborações com impacto na atividade cultural e empresarial
na região. São uma grande mais valia para docentes e estudantes, cuja investigação se desenvolve no terreno e
responde a necessidades contextualmente identificadas. Estas atividades enquadram-se também nos planos dos
centros de investigação como o CIAC, o CIEO e ICARHEB. No quadro da investigação, existe significativa colaboração
nacional, no âmbito de centros de investigação de outras universidades a que pertencem docentes da faculdade, ou
no âmbito de projetos de investigação em que intervêm investigadores de outras instituições (veja-se o que foi
referido sob o item relativo à investigação).
A FCHS é parceiro ativo na conceção e no desenvolvimento de atividades em colaboração com entidades como a
Direção Regional de Cultura e várias câmaras municipais. Docentes e estudantes organizam, expõem e asseguraram
curadoria de exposições em diferentes espaços públicos.
A colaboração nacional tem, em alguns casos, concretização na prestação de serviços, como foi referido em C9.
Do ponto de vista internacional, destacam-se os acordos para mobilidade de estudantes e de docentes, quer no
âmbito do programa Erasmus+, quer no âmbito de outros programas e de acordos bilaterais firmados sobretudo com
universidades brasileiras para formação pós-graduada. A Faculdade tem acordos com algumas dezenas de
universidades europeias e beneficia dos protocolos existentes entre a UALG e algumas centenas de universidades de
todos o mundo. Estes protocolos ou acordos permitem que, anualmente, passem pela faculdade largas dezenas de
estudantes em mobilidade e um número crescente de professores e de investigadores,
O funcionamento na FCHS do secretariado do Conseil Européen pour les Langues / European Language Council é um
exemplo de colaboração internacional que, entre outras consequências muito positivas, permite dar visibilidade à
faculdade e à universidade em toda a Europa.
Tem havido atividades conjuntas com diferentes instituições nacionais e estrangeiras de que são exemplo os
congressos e os colóquios, as publicações (ex: livros cofinanciados por diferentes autarquias e organismos; livro no
prelo financiado pela Xunta da Galiza).
Existe colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, com associações de promoção cultural como a
Associação dos Amigos do Museu de S. Brás, ou a Associação de Arqueologia do Algarve, com associações
profissionais (ex. Associação de Profissionais de Tradução) e científicas (Associação de Lusitanistas, Associação
Nacional de Licenciados em Ciências da Educação e Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação).
A atividade regular da FCHS beneficia ainda da colaboração com entidades representativas de outros países, de que
são exemplo o Instituto Cervantes, o British Council ou o Instituto Italiano de Cultura.
As linhas estratégicas de desenvolvimento da faculdade, com as quais o atual diretor se apresentou a eleições,
contemplam de forma inequívoca o reforço das atividades de cooperação, melhorando as relações existem aos níveis
local, regional e nacional, insistindo sobretudo na internacionalização. Trata-se de reforçar os laços com comunidades
de língua portuguesa que possam atrair estudantes para a faculdade e de internacionalizar os currículos no
pressuposto do total respeito pelas diversidades das culturas académicas das áreas disciplinares e pelas diversidades
culturais e linguísticas.
C10. National and international cooperation:
FCHS collaborates with other institutions at the national and international levels, whenever their activities and
principles are in line with its own.
Amongst the study cycles that are presently in operation, we have a PhD in Digital Media Art in partnership with
University Aberta, we collaborate with University of Coimbra on the PhD in Heritage of Portuguese Influence, and a we
have a Masters in History of the Islamic and Medieval Mediterranean, which we offer in partnership with University of
Lisbon and the Archaeological campus of Mértola. Additionally, there are also protocols and specific agreements with
numerous national institutions, which offer internships to our students or welcome them during seminar related work.
These include public institutions, such as hospitals, health centres, correctional facilities, municipalities, schools,
social solidarity institutions, as well as private institutions.
In terms of research, the collaboration with the Algarve’s Reginal Centre for Innovation (CRIA), with CCDR – Algarve
and other municipalities, has allowed us to develop collaborations that have an impact on the cultural and business
activity of the region. They are of great importance for the faculty and students, whose research is developed in the
field and responds to contextually identified needs. These activities fit in with the plans of research centres such as,
CIAC, CIEO and ICARHEB. There is also a significant amount of national collaboration in research with research
centres from other universities to which the faculty belong to, or in the context of research projects involving
researchers from other institutions (please see what was mentioned in the item corresponding to research).
FCHS is an active partner in the design and development of activities in collaboration with entities such as the
Algarve’s Regional Directorate of Culture and numerous city halls. Both faculty and students organize, exhibit and
assure curated exhibitions in different public spaces.
National collaboration has, in some instances, included the rendering of services as mentioned in C9.
From an international point of view, the agreements for the mobility of students and faculty stand out, whether within
the realm of the Erasmus+ program, or within the realm of other programs and bilateral agreements that have been
signed, especially with Brazilian universities for graduate studies. FCHS has agreements with several European
universities and benefits from the existing protocols between UAlg and hundreds of universities from around the
world. These protocols or agreements allow, on an annual basis, for the passage of several dozens of students on
mobility and an increasing number of faculty and researchers.
The participation of FCHS in the secretariat of the Conseil Européen pour les Langues / European Language Council is
an example of international collaboration, which amongst other very positive consequences, also gives visibility to the
faculty and the university throughout Europe.
There have been joint activities with different national and international institutions, for example, conferences,
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colloquiums, publications (such as, co-financed books by different municipalities and organizations; there is a
forthcoming publication of a book financed by the Xunta of Galiza).
There is collaboration with the Order of Portuguese Psychologists, with associations that promote culture, such as the
Association of the Friends of the Museum of S. Brás, or the Archeology Association of the Algarve, with professional
associations (i.e. Association of Professional Translators) and those of a scientific nature (Associação de Lusitanistas
(an association that studies the language, literature and culture of the Portuguese-speaking countries), National
Association of Graduates in Educational Sciences and Portuguese Society of Education Sciences).
FCHS’s regular activity also benefits from the collaboration with representative entities from other countries, such as
the Cervantes Institute, British Council, or the Italian Cultural Institute.
The strategic lines of the Faculty’s development, with which the present director ran for election with, unequivocally
contemplate the reinforcement of cooperation activities. At the same time, these improve the existing relationships on
a local, regional, national, insisting above all on internationalization. It is about strengthening the bonds with the
Portuguese-speaking communities that may attract students to the Faculty and consequently internationalize
curriculums, without forgoing of the total respect for the diversity of academic cultures in the disciplinary areas and for
cultural and linguistic diversity.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
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consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). Na FCHS o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a
30% foi de 1 em 9, em 2012/13 e de 5 em 10, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
No 2º semestre de 2015/16, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (34,7% na
FCHS) e dos docentes de 84% (87,3% na FCHS). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e a
dos Diretores de Curso de 94% (na FCHS foram de, respetivamente, 53,3% e 100%). Exemplos de medidas de melhoria
aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para uma
adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes cujo
desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a atualização de
materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In FCHS, the number of courses with response rates of 30% or more was 1 in 9 in 2012/13 and 5 in
10 in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires to
students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/16, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 34.7% and 87.3% in the FCHS). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of Course
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Directors was 94% (in the FCHS these response rates were, respectively of 53.3% and 100%). Examples of approved
improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
A FCHS reúne um conjunto de áreas do saber absolutamente estruturantes da formação cidadã, definidoras da
melhoria da vida em sociedade e que, por isso, são estratégicas na Universidade e no seu contexto a níveis local,
regional, nacional e internacional. O desprestígio do valor das Ciências Humanas e Sociais tem provocado alguma
desmotivação e alguns problemas de gestão. A primeira linha da estratégia de desenvolvimento desta faculdade é
mostrar a mais valia e a necessidade do ensino e da investigação, bem como a relevância social nestas áreas. As
áreas do saber que coexistem na FCHS são o garante do impedimento de atuações sociais e profissionais meramente
mecanicistas, são promotoras de todos os diálogos, facilitadoras do conhecimento interdisciplinar e impeditivas da
formação de “cultos ignorantes”, nos termos de Michel Serres. A estratégia baseia-se na criação de condições para
veicular, produzir e transferir conhecimentos, valorizando a memória, as ancoragens psicossociais, a promoção de
valores literários, artísticos e estéticos, a diversidade expressiva, a capacidade de estruturação retórica e discursiva
contextualmente adequada. Temos vindo a desenvolver a comunicação interna para aprofundamento do sentimento
de pertença e a potenciar a investigação e articulá-la com o ensino e com a extensão, criando mecanismos de
expressão na comunidade do que se faz intra muros. Para tal, procedeu-se recentemente:
- à revisão da estrutura administrativa e de apoio, tendo sido auscultadas individualmente as motivações e a
experiência dos funcionários não docentes e redefinidos os conteúdos funcionais de cada um;
- à revisão dos horários de funcionamento dos serviços, articulando-os o mais possível com os horários das aulas;
- à definição clara de critérios de elaboração de horários, considerando todo o serviço letivo e docente;
- à atividade de estímulo à investigação e à extensão, incentivando-se a apresentação de projetos de investigação para
financiamento, e aplicar-se-ão na medida do possível, as medidas flexíveis de gestão do serviço letivo previstas no
ECDU;
- à reorganização dos espaços da Faculdade, no sentido de se criar uma sala de trabalho para estudantes de 3º ciclo e
professores visitantes;
- à preparação para início de funcionamento muito brevemente do Serviço de Psicologia.
A articulação entre os órgãos da Faculdade, os Departamentos e as direções de curso, no respeito integral das
respetivas competências estatutariamente consagradas, é um dos pontos mais fortes da faculdade, ao qual se
associam um corpo docente estável, na grande maioria das áreas; funcionários não docentes motivados, que, sendo
em número insuficiente, fazem os possíveis para prestar um serviço de qualidade a todos os níveis. São, ainda, pontos
fortes: a qualidade da investigação desenvolvida em algumas áreas e a presença nacional e internacional em
organizações e/ou instituições científicas; o empenho de alguns estudantes na colaboração com docentes e não
docentes para a difusão do nome e da imagem da Faculdade; o trabalho em curso para prestação de serviços no
quadro do Centro de Línguas, do Serviço de Psicologia e ou formação ad hoc nos serviços de consultadoria ou de
perícia técnica, cultural e artística.
Os pontos merecedores de particular atenção são: necessidade de reforço da investigação; uma maior ligação ao
exterior, sustentada e sustentável, em determinadas áreas; a necessidade de docentes de carreira em determinadas
áreas para poder promover de forma integrada ensino, investigação e extensão.
São constrangimentos: o insuficiente número de funcionários não docentes; o não rejuvenescimento do pessoal
docente e não docente; o funcionamento em dois Campi e, em particular, as condições de funcionamento da área de
Artes Visuais; a quebra demográfica; a procura de alguns cursos, sobretudo ao nível da pós-graduação.
Dado o contexto em que se insere, os recursos humanos e físicos de que dispõe e o capital de conhecimento
acumulado, a FCHS tem oportunidades de desenvolvimento aos níveis local/regional/nacional/internacional,
afirmando-se como entidade de produção, de gestão e de inovação do conhecimento e da cultura, ao mesmo tempo
que se deve afirmar como garante da memória e assumindo-se como parceira sine qua non das instituições que
promovem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Uma derradeira oportunidade é a
internacionalização. Esta questão carece de alguma reflexão, no sentido de se tornar uma verdadeira ação de
internacionalização dos currículos que leve à criação de sólidos espaços de aprendizagem multilingue e multicultural
em que a língua portuguesa tenha sempre o estatuto de destaque e não seja preterida.
A autoavaliação permite-nos conceber linhas de melhoria, sendo as mais prementes (e exequíveis no seio da
faculdade) a reorganização de procedimentos para aumento da qualidade do serviço prestado; o incentivo à
investigação; a monitorização dos resultados dos estudantes para efeitos de eventual revisão curricular.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D2.4 e D3.4
-O Doutoramento em Média-Arte Digital é lecionado em associação com a Universidade Aberta pelo que os dados
inseridos, em D2.4 - Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) e D3.4 - Doutoramentos - Inscritos total(a) e
diplomados(b), correspondem aos reportados por esta última;
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".
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C12. Final remarks:
FCHS brings together a set of knowledge areas that are key for citizenship training and defining for the improvement of
life in society and which, for that reason are strategic in the University and within its context on a local, regional,
national and international level. The devaluation of Human and Social Sciences has provoked some deterrence and
some management issues. The first strategy for the development of this Faculty is to show the worth and the necessity
in teaching and research, as well as in the social relevance of these areas. The coexisting areas of know-how at FCHS
impede the merely mechanical social and professional acts. In fact, they promote dialogues, facilitate interdisciplinary
knowledge and impede the development of, in the words of Michel Serres, “ignorant cults”. The strategy is based on
the creation of conditions to drive, produce, and transfer knowledge, while valuing memory, psychosocial anchorages,
the promotion of literary, artistic and aesthetic values, expressive diversity, the capacity for a contextually adequate
rhetoric and discursive structure. We have been developing internal communication in order to strengthen the
sentiment of belonging and to potentiate research and articulate it with teaching and extension. Consequently, creating
mechanisms of expression in the community of what is done within the university. For this reason, we have recently:
- revised the administrative and support structure, after having been individually consulted the motivations and
experience of the non-teaching staff and redefined the tasks of each one;
- revised the working hours of the services, in order to match these as much as possible to those of the classes;
- defined clear criteria for schedule elaboration for all teaching hours;
- stimulated research and extension activity, while encouraging the proposal of research projects for financing. At the
same time, whenever possible flexible measures will be applied to the management of the foreseen teaching hours by
ECDU;
- reorganized the Faculty’s spaces, in order to create a working space for 3rd cycle students and visiting professors;
- prepared for the soon to start Psychology Service.
The articulation between the Faculty’s members, Departments and course directors, within their individual statutory
powers, is one of the strongest areas of the Faculty. To this is associated a stable faculty in the majority of areas and a
motivated staff, which despite being insufficient in number, do what is possible to provide quality service at all levels.
Additional strong points are: the quality of the research done in some of the areas and the national and international
presence in organizations and/or scientific institutions; the effort on behalf of some of our students to collaborate with
teaching and non-teaching staff in order to disseminate the name and image of the Faculty; the on-going work to
provide services at the Centre of Languages, the Psychology Service and/or the ad hoc training in consulting,
technical, cultural and artistic services.
The points worth particular attention are: the necessity to reinforce research; a greater, uninterrupted and sustainable
link to the outside in certain areas; the necessity for full-professors in certain areas so that we may promote in a
cohesive way teaching, research and extension.
Constraints include: an insufficient number of non-teaching staff; the non-rejuvenation of teaching and non-teaching
staff; the operation on two different Campuses, and particularly, the working conditions of the Visual Arts area; the
demographic decrease; the demand for some degrees, especially at the post-graduate level.
Given the context in which it is in, the human and physical resources which it has, and the accumulated knowledge
capital, FCHS has opportunities for development at the local, regional, national and international levels, while affirming
itself as an entity of production, management and innovation of knowledge and culture. At the same time, it must
ascertain itself as a guarantor of memory and become a necessary partner of the institutions that promote
development and improvement in the quality of lives of citizens. A last opportunity is internationalization. This matter
requires some reflection, in order for this to become a real internationalization action of curriculum which will lead to
the creation of solid multilingual and multicultural learning spaces in which the Portuguese language will always have
a prominent status and not be deprecated.
The auto-evaluation allows us to conceive improvement lines, being that the most pressing ones (and feasible within
the Faculty) are: the reorganization of procedures to increase the quality of the services rendered; the encouragement
of research; the monitoring of students’ results for a possible future curricular revision.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D2.4 and D3.4
- The Doctorate in Digital Media-Arts is a partnership with the Universidade Aberta, the inserted data in tables D2.4 PhDs - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b) and D3.4 - PhDs - Total enrollments(a) and graduates(b) are the
reported ones by this last Institution;
D. 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable"
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D1. - Oferta educativa
D1.1 - Licenciatura
D1.1.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.1.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.1.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

NCE/11/01521
ACEF/1112/06437
NCE/15/00011
ACEF/1415/06422
ACEF/1415/06427
ACEF/1415/06407
ACEF/1516/06402

225
311
223
222
220
142
210

6
6
6
6
6
6
1

2012-03-05
2013-10-17
2016-02-11
2016-05-03
2016-05-03
2016-06-20
2017-03-08

Património Cultural e Arqueologia
Psicologia
Línguas Modernas
Línguas e Comunicação
Línguas, Literaturas e Culturas
Ciências da Educação e da Formação
Artes Visuais

D1.1.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.1.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.1.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.1.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.1.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.1.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/06397
CEF/0910/06412
CEF/0910/06417
CEF/0910/06432

225
322
212
225

Arqueologia
Ciências Documentais e Editoriais
Estudos Artísticos
Património Cultural (Artístico, Histórico e Arqueológico)

D1.2 - Mestrados Integrados
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Mestrados integrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Integrated Masters - Accredited study
programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Integrated Masters - Not
accredited study programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date
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<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Integrated Masters - Study programmes no
longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.3 - Mestrados
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Masters - Accredited study programmes
Código / Code

Duração da acreditação /
Accreditation duration

CNAEF Designação / Name

ACEF/1112/06502 311

Psicologia Clínica e da Saúde

6

ACEF/1112/06507 311

Psicologia da Educação

6

NCE/13/00546

História e Patrimónios

6

ACEF/1112/06487 311

Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia

6

ACEF/1213/06442 225

Arqueologia

6

ACEF/1314/06467 145

Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no
3
Ensino Secundário

NCE/15/00013

Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações

3

ACEF/1516/06452 223

Ciências da Linguagem

1

NCE/16/00026

Ciências da Educação

6

220

311

142

Data /
Date
201310-02
201310-02
201403-19
201403-31
201404-11
201501-12
201604-08
2016-1116
201702-07

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Masters - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

ACEF/1112/06512
ACEF/1415/06447
NCE/15/00014
ACEF/1516/06462

311
142
319
210

Psicologia Social e das Organizações
Ciências da Educação e da Formação
Culturas e Dieta Mediterrânicas
Comunicação, Cultura e Artes

2014-07-01
2016-07-14
2016-08-03
2017-02-25

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Masters - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF Designação / Name

ACEF/1314/06457
CEF/0910/06472
CEF/0910/06477
CEF/0910/06482
CEF/0910/06492
CEF/0910/06497
NCE/09/01957
NCE/09/01962

322
225
211
225
312
223
312
223

Ciências Documentais
Estudos Literários e Artísticos
História da Arte
História do Algarve
Portugal Islâmico e o Mediterrâneo
Mestrado Internacional em Processamento da Linguagem Natural e Indústrias da Língua (Erasmus Mundus)
Gestão Cultural
Promoção e Mediação da Leitura
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Promoção e Mediação da Leitura
Produção, Edição e Comunicação de Conteúdos

D1.4 - Doutoramentos
D1.4.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.4.1. Doutoramentos - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. PhDs - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

CEF/0910/26781
CEF/0910/26786
CEF/0910/26096
ACEF/1213/06517

223
223
311
225

6
6
6
6

2012-04-11T01:00:00
2012-04-11T01:00:00
2012-04-21T01:00:00
2014-04-14T01:00:00

Ciências da Linguagem
Literatura
Psicologia
Arqueologia

D1.4.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.4.2. Doutoramentos - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.4.2. PhDs - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

NCE/12/01126
CEF/0910/06532

142
210

Ciências da Educação
Comunicação, Cultura e Artes

2013-04-16T01:00:00
2017-05-31T00:00:00

D1.4.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.4.3. Doutoramentos - Ciclos de estudos descontinuados / D1.4.3. PhDs - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

CEF/0910/06542

225

História e Património

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/11/01521
ACEF/1112/06437
NCE/15/00011
ACEF/1415/06422
ACEF/1415/06427
ACEF/1415/06407
ACEF/1516/06402

225
311
223
222
220
142
210

Património Cultural e Arqueologia
Psicologia
Línguas Modernas
Línguas e Comunicação
Línguas, Literaturas e Culturas
Ciências da Educação e da Formação
Artes Visuais

13/14
a
b
25 23
57 63
0
0
37 24
21 21
27 23
25 18

14/15
a
b
25 20
57 63
0
0
25 29
21 20
27 30
25 22

15/16
a
b
25 31
60 70
0
0
25 25
21 22
27 28
25 27

D2.2 - Mestrados Integrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Mestrado Integrado- Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Integrated Masters - Vacancies (a) and 1st year
enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

13/14
a
b

14/15
a
b

15/16
a
b
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<sem resposta>
D2.3 - Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Masters- Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1112/06502
ACEF/1112/06507
NCE/13/00546
ACEF/1112/06487
ACEF/1213/06442
ACEF/1314/06467
NCE/15/00013
ACEF/1516/06452
NCE/16/00026
NCE/12/01321

311
311
220
311
225
145
311
223
142
225

13/14
a b
26 25
25 10
0 0
12 12
25 3
0 6
0 0
0 0
0 0
0 0

Psicologia Clínica e da Saúde
Psicologia da Educação
História e Patrimónios
Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia
Arqueologia
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações
Ciências da Linguagem
Ciências da Educação
História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval

14/15
a b
26 24
25 14
30 6
12 13
25 6
0 0
0 0
15 1
0 0
20 4

15/16
a b
26 27
25 12
30 5
12 13
0 0
0 0
0 0
15 10
0 0
0 0

D2.4 - Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.4 Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / PhDs - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/26781
CEF/0910/26786
CEF/0910/26096
ACEF/1213/06517
NCE/10/01251

223
223
311
225
213

Ciências da Linguagem
Literatura
Psicologia
Arqueologia
Média-Arte Digital

13/14
a
b
10 0
10 2
18 4
15 1
40 21

14/15
a
b
10 4
10 2
12 12
0
0
40 14

15/16
a
b
10
0
10
3
8
9
15
6
0
0

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/11/01521
ACEF/1112/06437
NCE/15/00011
ACEF/1415/06422
ACEF/1415/06427
ACEF/1415/06407
ACEF/1516/06402

225
311
223
222
220
142
210

Património Cultural e Arqueologia
Psicologia
Línguas Modernas
Línguas e Comunicação
Línguas, Literaturas e Culturas
Ciências da Educação e da Formação
Artes Visuais

13/14
a
57
198
0
89
62
87
57

b
8
52
0
17
13
26
14

14/15
a
50
194
0
81
60
77
55

b
5
49
0
16
11
20
9

15/16
a
69
203
0
73
51
79
66

b
10
45
0
3
3
14
12

D3.2 - Mestrados Integrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Mestrado Integrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Integrated Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

13/14
a
b

14/15
a
b

15/16
a
b

<sem resposta>
D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
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D3.3 Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Masters - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1112/06502
ACEF/1112/06507
NCE/13/00546
ACEF/1112/06487
ACEF/1213/06442
ACEF/1314/06467
NCE/15/00013
ACEF/1516/06452
NCE/16/00026
NCE/12/01321

311
311
220
311
225
145
311
223
142
225

Psicologia Clínica e da Saúde
Psicologia da Educação
História e Patrimónios
Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia
Arqueologia
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações
Ciências da Linguagem
Ciências da Educação
História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval

13/14
a b
71 22
37 14
0 0
43 14
21 6
19 1
0 0
6 6
0 0
0 0

14/15
a b
52 22
24 6
6 0
26 7
14 8
9 5
0 0
1 0
0 0
8 0

15/16
a b
29 10
14 6
7 0
15 6
5 4
4 0
0 0
12 2
0 0
0 0

D3.4 - Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.4 Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b) / PhDs - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/26781
CEF/0910/26786
CEF/0910/26096
ACEF/1213/06517
NCE/10/01251

223
223
311
225
213

Ciências da Linguagem
Literatura
Psicologia
Arqueologia
Média-Arte Digital

13/14
a
b
3
1
10
5
33
5
10
2
42
1

14/15
a
b
8
0
3
1
40 11
2
1
45 0

15/16
a
b
8
0
8
2
29
4
9
1
13
0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

48.9
39.7
87.3

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name
Ana Alexandra Mendonça
Seabra da Silva Andrade de
Carvalho
António Carlos Pestana
Fragoso de Almeida

Categoria / Category

Grau /
Degree

Professor Auxiliar ou
Doutor
equivalente

Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar
Alexandre Nuno Serrão Fialho
convidado ou
Alves Barata
equivalente
António Manuel da Costa
Professor Associado
Guedes Branco
ou equivalente
Professor Auxiliar
Ana Catarina Graça de Almeida
convidado ou
Marado
equivalente

Regime de
Especialista Área científica / Scientific
Informação/
tempo /
/ Specialist Area
Information
Employment link
LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

ARTES

100

Ficha
submetida

Doutor

LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

Ficha
submetida

Doutor

ARTES

35

Ficha
submetida
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Professor Auxiliar ou Doutor
equivalente
Professor Associado
Doutor
ou equivalente
Assistente convidado
Mestre
ou equivalente

HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA
OUTRAS CIÊNCIAS
MÉDICAS
HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA
Literatura, especialização
em literatura e cultura
clássicas
LÍNGUAS E
LITERATURAS
HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

100

Doutor

ARTES

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

OUTRAS HUMANIDADES 100

Doutor

PSICOLOGIA

Alexandra Maria Lourido de
Brito Mariano

Professor Auxiliar ou
Doutor
equivalente

Adriana Manuela de Mendonça
Freire Nogueira
António Paulo Simões Dias
Oliveira
António Pedro Cabral dos
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Catedrático
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Assistente convidado

Antonia María Jiménez Ros
Alexandra Isabel Cabral da
Silva Gomes
Ana Isabel Candeias Dias
Soares
Ana Teresa da Conceição
Figueira Martins
Ana Clara Simão Viegas dos
Santos
Bertílio Ângelo Romeira Martins
Cátia Andreia Vera Veríssimo
de Sousa
Carina Infante do Carmo
Cláudia Isabel Guerreiro Carmo
Cátia Sofia Martins
Maria Cristina de Oliveira
Salgado Nunes
Carla Isabel Franco da Cruz
Cardoso Vilhena
Dina Lúcia Gomes Silva
Fernando Sampaio Martins
Amaro
Fernando Ribeiro Gonçalves
Francisco Ildefonso Claudina
Lameira
Francisco Manuel de Almeida
Correia Teixeira
Gabriela Maria Ramos
Gonçalves
Helena Luísa Martins Quintas
Ida Manuela de Freitas Andrade
Timóteo Lemos
Jorge Manuel Evangelista
Baptista
João Pedro Pereira da Costa
Bernardes
João Carlos Firmino Andrade
de Carvalho
Joana Conduto Vieira dos
Santos
Joaquim Agostinho de Oliveira
Guerra
Jean-Christophe Henri François
Antoine Giger
José Joaquim Dias Marques
João Manuel Minhoto Marques
João Miguel Mico Cascalheira

Doutor
Doutor

Doutor
Mestre

LÍNGUAS E
LITERATURAS
Artes, Comunicação e
Património

100
25
100
100
100

100
100
47.5

Doutor

PSICOLOGIA

15

Doutor

LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO

100

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS
MÉDICAS

100

Doutor

ARTES

100

Doutor
Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

100
100

Doutor

História da Arte

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO

100

Doutor

Psicologia Clínica

100

Doutor
Doutor
Doutor

LÍNGUAS E
LITERATURAS
HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA
LÍNGUAS E
LITERATURAS

100
100
100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

Doutor

PSICOLOGIA

95

Doutor
Doutor
Mestre

LÍNGUAS E
LITERATURAS
LÍNGUAS E
LITERATURAS
HISTÓRIA E

100
100
25

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
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Nuno Gonçalo Viana Pereira
Ferreira Bicho
Neuza Carla do Sacramento
Alves Baptista e Costa

ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Catedrático
ou equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente

Olivia Novoa Fernández

Leitor ou equivalente Mestre

José Paulo de Lemos e Melo
Cruz Pereira
Lucília Maria Vieira Gonçalves
Chacoto
Luís Miguel Madeira Faísca
Luís Filipe Simões Dias de
Oliveira
Luís de Brito Janeiro
Luís Sérgio Gonçalves Vieira
Marta Sofia Ventosa Brás
Maria de Lurdes Ferreira Cabral
Manuel Célio jesus Conceição
Maria Helena Santos Gregório
Maria Helena Venâncio Martins
María Jesús Botana Vilar
Merja Sinikka Nousia de Matos
Parreira
Márcio Hugo Rodrigues Guerra
Mirian Estela Nogueira Tavares
Maria João de Sá Viana
Sampaio e Melo Valente
Mercedes Rabadán Zurita

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Catedrático
Pedro Alfonso Ferré da Ponte
ou equivalente
Assistente ou
Paulo Jorge Rodrigues Correia
equivalente
Pedro Manuel Trindade
Professor Auxiliar ou
Cordeiro dos Santos
equivalente
Renata Klautau Malcher de
Professor Auxiliar ou
Araujo
equivalente
Professor Auxiliar
Rui Francisco de Brion Ramirez
convidado ou
Sanches
equivalente
Professor Auxiliar
Susana Gómez Martínez
convidado ou
equivalente
Professor Catedrático
Saul Neves de Jesus
ou equivalente
Sandra Cristina Andrade
Professor Auxiliar ou
Teodósio dos Santos Valadas
equivalente
Susana da Glória Vieira de
Assistente convidado
Medeiros
ou equivalente
Professor Auxiliar
Tiago Rodrigues Baptista
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
Vitor Manuel Pacheco Gamboa
equivalente
Pedro Emanuel Quintino de
Sousa

Doutor

ARQUEOLOGIA
LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

Doutor

OUTRAS HUMANIDADES 100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO
LÍNGUAS E
LITERATURAS
CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO
PSICOLOGIA
LÍNGUAS E
LITERATURAS
LÍNGUAS E
LITERATURAS

100
100
100
100
100
100

Mestre

ARTES

Doutor

OUTRAS HUMANIDADES 100

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Doutor
Doutor
Licenciado

HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA
LÍNGUAS E
LITERATURAS
HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

30

100
100
100

OUTRAS HUMANIDADES 100
CIÊNCIAS DA
COMUNICAÇÃO

100

LÍNGUAS E
LITERATURAS

100

LÍNGUAS E
LITERATURAS
OUTRAS CIÊNCIAS
SOCIAIS

100
30

submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

Filosofia da Linguagem

100

Doutor

HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

100

Doutor

ARTES

60

Ficha
submetida

Doutor

HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA

60

Ficha
submetida

Doutor

PSICOLOGIA

100

Doutor

CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO

100

Licenciado

ARTES

55

Mestre

ARTES

70

Ficha
submetida

Doutor

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

6647.5
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<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores / PhDs **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10

2015/16 *

51
22

59
2

51
22

59
2

0
14

5
7

0
5.9

2.65
2.825

51
36
87

64
9
73

51
27.9
78.9

61.65
4.825
66.475

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
60
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
7
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
85.1
9.9

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A FCHS tem 13 funcionários não docentes que desempenham funções a 100% e cujas categorias profissionais são: 2
técnicos superiores, 1 coordenador técnico, 8 assistentes técnicos e 2 assistentes operacionais.
A média etária do pessoal não docente é de 55,3 anos.
Para resolução de tarefas pontuais a Faculdade tem contado com a colaboração de dois bolseiros BIPE, um para apoio
as atividades de Artes Visuais (apoiando a gestão dos laboratórios) e um para apoio à Secretaria (desempenhando
essencialmente de tarefas de arquivo e atendimento ao público).
A afetação do pessoal não docente é feita aos diferentes Serviços (Secretaria; Secretariados dos órgãos;
Contabilidade e Património; Laboratório de Arqueologia) e não por ciclo de estudos. Excetua-se o caso das Artes
Visuais, por funcionar no campus da Penha e em que uma assistente operacional dá apoio ao funcionamento aos
cursos desta área.
D6.1. Non academic staff:
FCHS has 13 non-teaching staff working at 100% and whose professional categories are: 2 superior technicians, 1
technical coordinator, 8 technical assistants and 2 operational assistants.
The average age of the non-teaching staff is 55,3 years of age.
To solve specific tasks, the Faculty has counted with the collaboration of two BIPE scholarship holders, one to support
the Visual Arts activities (supporting the management of the laboratories) and one to support the Office (essentially
carrying out archival and helping with the public).
The assignment of non-teaching staff is done according to the different departments (Office, Office of the Organs,
Accounting and Heritage, Laboratory of Archaeology) and not by cycle of studies. The case of the Visual Arts is an
exception, because it is based on the Penha campus, where an operational assistant gives support to the courses of
this area.
D6.2. Qualificação:
O pessoal não docente é qualificado para as funções que exerce, existindo dois técnicos superiores com licenciatura,
7 com o 12º ano, 3 com o 11º ano e 1 com o 3º 9º ano. O número de efetivos é insuficiente para o regular
funcionamento da faculdade com a qualidade desejada.
Em harmonia com a legislação em vigor, o pessoal não docente é avaliado de acordo com o Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho na Administração Pública, respeitando o Regulamento Interno aplicável.
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De acordo com as disponibilidades financeiras da UAlg é organizado, anualmente, um plano de formação para o
pessoal não docente, após auscultar as necessidades de formação e recomendações das diferentes Unidades
Orgânicas. No caso da FCHS, a proposta de formação é no sentido de respeitar as recomendações dos avaliadores do
pessoal não docente.
D6.2. Qualification:
The non-teaching staff is qualified for the duties it holds. There are two superior technicians who hold a 1st cycle
degree, 7 who have the 12th grade, 3 who have the 11th grade and one with the 9th grade. The number of staff is
insufficient for the functioning of the Faculty with the desired quality.
As per the current legislation, non-teaching staff is assessed according to the Integrated Performance Assessment
System in Public Administration, respecting the applicable Internal Regulations.
According to the financial resources of UAlg, an annual training plan for non-teaching staff is organized, after listening
to the training needs and recommendations of the various Organic Units. In the case of FCHS, the training proposal is
to respect the recommendations of the evaluators of the non-teaching staff.

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

9.5
10.1
1.1
13.3
1

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Secretaria
Secretariado do Diretor, do Conselho Científico e dos Departamentos
Secretariado de Artes Visuais
Laboratório de arqueologia
Secretariado do Conselho Pedagógico
Supervisão dos serviços e gestão de pessoal
Contabilidade e Património
(7 Items)

4
3
1
1
1
1
2
13

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Faculdade de Economia (UAlg)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 2, artigo 16º, nº 2, artigo 18º, nº 3 e artigo
29º, nº 2 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
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De acordo com os Estatutos da Faculdade de Economia, esta é uma unidade orgânica de ensino e investigação da
Universidade do Algarve e, sem prejuízo da sua singularidade que os presentes Estatutos consagram, partilha da
missão e dos fins gerais inscritos nos Estatutos da Universidade do Algarve.
De acordo com os Estatutos da Universidade do Algarve, a Universidade é um centro de criação, transmissão e
difusão de cultura e de conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, contribuindo para a 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, para
a coesão social, promovendo e consolidando os valores da liberdade e da cidadania.
A Universidade, embora dando especial atenção à realidade regional, é uma instituição orientada para o futuro, com
constante abertura a nível nacional e internacional. Das atribuições da Universidade do Algarve consta,
designadamente, a oferta de cursos de 1º, 2º e 3º ciclos e a realização de investigação científica de alto nível,
promovendo a difusão dos seus resultados e a valorização social e económica dos conhecimentos e da inovação
organizacional.
Na última década a Faculdade de Economia tem vindo a contribuir para a formação superior especializada e avançada
na região, oferecendo cursos de 1º, 2º e 3º ciclos de estudos e outras Pós-graduações com elevada procura e dirigidos
a estudantes nacionais e internacionais.
Os objetivos da formação oferecida estão em linha com os definidos no artigo 11º, nº 3 da Lei de Bases do Sistema
Educativo. Em particular, pretende-se estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em sectores
profissionais; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; estimular o
conhecimento dos problemas do mundo de hoje, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços
especializados comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e continuar a formação cultural e
profissional dos cidadãos pela promoção de formas adequadas de extensão cultural.
Para conferir os graus de licenciado, mestre e doutor, a Faculdade de Economia dispõe de um corpo docente próprio,
qualificado nas áreas de formação dos vários ciclos, bem como os recursos humanos e materiais indispensáveis para
garantir o nível e a qualidade da formação adquirida, dando assim cumprimento ao estipulado no artigo 6º, nº 2, artigo
18º, nº 3 e artigo 29º, nº 2 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016.
Todos os cursos de 1º, 2º ciclo e 3º ciclo estão acreditados incondicionalmente pela A3ES.
Os cursos dos vários ciclos beneficiam das colaborações científicas e formativas com diversas universidades
nacionais e internacionais, bem como de algumas parcerias que se têm traduzido em colaborações individuais,
abrindo oportunidades de intercâmbio de saberes e de parcerias para projetos de investigação. No âmbito das
unidades de investigação em domínios científicos afins, têm sido igualmente promovidos interfaces com outras
universidades nacionais e estrangeiras, dando lugar a candidaturas a projetos com financiamento nacional e
internacional, dos quais têm resultado elevados índices de publicações científicas em revistas internacionais.
C2. Training offer (article 11th, no. 3, of LBSE; article 3rd of RJIES; article 6th, no. 2, article 16th, no. 2, article 18th, no. 3
and article 29th, no. 2, of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
According to the Statutes of the Faculty of Economics, this is an organic teaching and research unit of the University
of Algarve and, without prejudice of the singularity that these Statutes enshrine, it shares the mission and the general
purposes inscribed in the Statutes of the University of Algarve.
In line with the Statutes of the University of Algarve, the University is a center of creation and diffusion of knowledge
and culture, with humanistic, artistic and technological activities, positively contributing for the cultural and scientific
development of society. Its main goal is to improve the welfare of society at large and, more particularly, of the Algarve
region thus promoting social cohesion and the values of freedom and citizenship.
The University, while giving special attention to the regional reality, is a future-oriented institution with constant
openness at national and international levels. The attributions of the University of Algarve include, in particular, the
offer of 1st, 2nd and 3rd cycle courses and the accomplishment of high level scientific research, promoting the
diffusion of its results and the social and economic valorization of knowledge and organizational innovation.
In the last decade the Faculty of Economics has contributed to the specialized and advanced higher education in the
region, offering programs of 1st, 2nd and 3rd cycles of studies and other Postgraduate courses with high demand and
directed to national and international students.
The objectives of the offered training are in line with those defined in article 11º, paragraph 3 of the Basic Law of the
Educational System. In particular, it aims to stimulate cultural creation and the development of the scientific spirit and
reflective thinking; to train graduates in different areas of knowledge, suitable for insertion into professional sectors;
to encourage research and scientific research; to promote the dissemination of cultural, scientific and technical
knowledge; to raise the permanent desire for cultural and professional improvement; to stimulate knowledge of the
problems of today's world, particularly national and regional problems; to provide specialized services to the
community and establish with it a reciprocal relationship; and to continue the cultural and professional training of
citizens by promoting appropriate forms of cultural extension.
To confer the degrees of licenciado, mestre and doutor, the Faculty of Economics has its own Faculties, qualified in the
areas of formation of the several cycles, as well as the indispensable human and material resources to guarantee the
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level and the quality of the acquired training, thus complying with article 6, paragraph 2, article 16, paragraph 2, article
18, paragraph 3 and article 29, paragraph 2 of the decree-law 74/2006 republished by the decree-law 63/2016.
All 1st, 2nd cycle and 3rd cycle courses are unconditionally accredited by the A3ES.
The courses of the various cycles benefit from scientific and training collaborations with several national and
international universities, as well as some partnerships that have translated into individual collaborations, opening
opportunities for the exchange of knowledge and partnerships for research projects. Interfaces have also been
promoted with other national and foreign universities, throughout research units in related scientific domains, giving
rise to applications for projects with national and international funding, which have resulted in high indexes of
scientific publications in international journals.
C3. Estudantes:
Nos cursos de 1º ciclo registou-se um aumento do número de alunos colocados nos três cursos oferecidos
(Economia, Gestão de Empresas e Sociologia). O número de vagas para estudantes do regime geral de acesso foram
sempre preenchidas nos últimos 3 anos. No curso de Economia, o número de alunos colocados no regime geral de
acesso foi o seguinte, respetivamente para os anos letivos 2014/15, 2015/16 e 2016/17: 20, 25 e 25. Os valores nos
outros regimes de acesso foram: 4, 6 e 16. No total, o número de alunos que entraram em Economia em cada um dos
anos letivos foi de 24, 31 e 43.
No curso de Gestão de Empresas, os valores no regime geral de acesso foram os seguintes, respetivamente para os
anos letivos 2014/15, 2015/16 e 2016/17: 53, 58 e 56. Os valores nos outros regimes de acesso foram: 11, 18 e 17. No
total, o número de alunos que entraram em Gestão de Empresas em cada um dos anos letivos foi de 64, 76 e 73.
No curso de Sociologia, os valores no regime geral de acesso foram os seguintes, respetivamente para os anos letivos
2014/15, 2015/16 e 2016/17: 22, 26 e 25. Os valores nos outros regimes de acesso foram: 5, 5 e 6. No total, o número de
alunos que entraram em Sociologia em cada um dos anos letivos foi de 27, 31 e 31.
A Faculdade de Economia oferece sete cursos de 2º ciclo em língua portuguesa, sendo que dois foram
descontinuados e um teve a primeira edição em 2015/16. São também oferecidos quatro cursos em língua inglesa,
sendo que dois tiveram a sua primeira edição no corrente ano letivo 2016/17. A procura dos programas de 2º ciclo
manteve-se elevada, tendo-se registado um aumento significativo no ano letivo 2015/16 e uma redução marginal em
2016/17. Concretamente, o número de alunos inscritos nos programas de 2º ciclo foi de 257 em 2014/15, 285 em
2015/16 e 278 em 2016/17. A quebra registada em 2016/17 é explicada pela descontinuidade dos cursos de 2º ciclo em
Marketing e em Gestão das Organizações Turísticas, ambos os programas oferecidos em língua portuguesa. Em todos
os restantes cursos oferecidos em língua portuguesa, a procura foi elevada nos últimos três anos letivos, tendo o
número de alunos inscritos em cada um dos últimos três anos letivos (2014/15, 2015/16 e 2016/17) sido o seguinte: 17,
28 e 28 em Contabilidade; 4, 12 e 15 em Economia da Inovação e Empreendedorismo; 59, 57 e 38 em Finanças
Empresariais; 45, 48 e 52 em Gestão de unidades de Saúde; 66, 74 e 44 em Gestão Empresarial; 11 e 31 em Marketing
Management (os valores referem-se aos anos 2015/16 e 2016/17); 41, 20 e 4 em Marketing (esta redução é explicada
pela descontinuidade do curso em 2015/16 e portanto os valores de 2015/16 e 2016/417 referem-se aos alunos
matriculados no 2º ano do curso); e 6, 10 e 15 em Sociologia.
Os cursos oferecidos em língua inglesa traduzem a estratégia de internacionalização da Faculdade de Economia. O
número de alunos inscritos em cada um dos três últimos anos letivos foram os seguintes: 18, 18 e 15 em Tourism
Economics and Regional Development; 6 e 16 em Tourism Organizations Management (a 1ª edição do curso foi em
2015/16, pelo que os valores dizem respeito a esse ano letivo e a 2016/17); 8 em Financial Economics (valor diz
respeito à 1ª edição do curso em 2016/17); e 12 em Management (este valor diz respeito à 1ª edição do curso em
2016/17).
A Faculdade de Economia oferece também quatro programas de doutoramento em língua inglesa. O número de alunos
inscritos em cada um dos anos letivos de 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foram, respetivamente, os seguintes: 2, 12 e 10
em Ciências Económicas e Empresariais; 5, 11 e 5 em Turismo; e 1, 1 e 1 alunos em Métodos Quantitativos Aplicados à
Economia e à Gestão.
C3. Students:
There has been an increase in the number of students placed in the three 1st cycle programs (Economy, Business
Management and Sociology). The number of openings for students in the general access regime has always been
fulfilled in the last 3 years. In the Economics program, the number of students placed in the general access regime was
20, 25 and 25, respectively for the 2014/15, 2015/16 and 2016/17 academic years. The values in the other access
regimes were: 4, 6 and 16. In total, the number of students entering in the Economics program in each academic year
was 24, 31 and 43.
In the Business Management program, the values in the general access regime were 53, 58 and 56, respectively for the
2014/15, 2015/16 and 2016/17 academic years. The values in the other access regimes were, respectively, 11, 18 and 17.
In total, the number of students who entered Business Management in each of the school years was 64, 76 and 73.
In the Sociology program, the values in the general access regime were 22, 26 and 25, respectively for the 2014/15,
2015/16 and 2016/17 academic years. The values in the other access regimes were: 5, 5 and 6. In total, the number of
students who entered in the Sociology program in each of the school years was 27, 31 and 31.
The Faculty of Economics offers seven programs of 2nd cycle in Portuguese language, two of which were
discontinued and one had the first edition in 2015/16. Four programs are offered in English, with two of them having
their first edition in the current 2016/17 school year. Demand for the second cycle programs has remained high, with a
significant increase in the 2015/16 school year and a marginal reduction in 2016/17. Specifically, the number of
students enrolled in the 2nd cycle programs was 257 in 2014/15, 285 in 2015/16 and 278 in 2016/17. The fall recorded in
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2016/17 is explained by the discontinuity of the 2nd cycle programs in Marketing and Management of Tourism
Organizations, both programs offered in Portuguese. The demand of all the other programs offered in Portuguese has
been high in the last three academic years. The number of students enrolled in each academic year (2014/15, 2015/16
and 2016/17) was as follows : 17, 28 and 28 in Accounting; 4, 12 and 15 in Economics of Innovation and
Entrepreneurship; 59, 57 and 38 in Business Finance; 45, 48 and 52 in Health Units Management; 66, 74 and 44 in
Business Management; 11 and 31 in Marketing Management (the figures refer to the years 2015/16 and 2016/17); 41, 20
and 4 in Marketing (this reduction is explained by the discontinuity of the program in 2015/16 and therefore the values
of 2015/16 and 2016/417 refer to the students enrolled in the 2nd year of the program); and 6, 10 and 15 in Sociology.
The Faculty’s internationalization strategy is materialized in the offer od programs fully taught in English. The number
of students enrolled in each of the last three school years was as follows: 18, 18 and 15 in Tourism Economics and
Regional Development; 6 and 16 in Tourism Organizations Management (the first edition of the program was in 2015/16,
so the values refer to this academic year and to 2016/17); 8 students in Financial Economics (the value refers to the 1st
edition of the program in 2016/17); and 12 students in Management (the value relates to the 1st edition of the course in
2016/17). The Faculty of Economics also offers four PhD programs in English. The number of students enrolled in each
of the academic years 2014/15, 2015/16 and 2016/17 were, respectively, the following: 2, 12 and 10 in Economic and
Business Sciences; 5, 11 and 5 in Tourism; and 1 student in each year Quantitative Methods Applied to Economics and
Management.
C4. Diplomados:
Nos cursos de 1º ciclo, entre 2011 e 2015, o número de diplomados foi de 176 em Economia, 268 em Gestão de
Empresas e 99 em Sociologia (Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência).
Nos cursos de 2º ciclo e de 3º ciclo, e no mesmo período, o número de diplomados foi de 247 e 25, respetivamente.
O número de diplomados manteve-se relativamente estável no período, tendo-se verificado um ligeiro aumento em
2014.
O número de desempregados titulares de formação em cada uma das áreas referidas, inscritos no Instituto de
Emprego e Formação Profissional foi marginal em cada um dos anos, sendo que em 2016 a percentagem de inscritos
relativamente ao total de diplomados no período 2011-2015 foi, em médio, de 9% (Fonte: IEFP).
C4. Graduates:
In the 1st cycle programs the number of graduates was 176 in Economics, 268 in Business Management and 99 in
Sociology in the period between 2011 and 2015. (Source: Directorate General of Education and Science Statistics).
In the 2nd cycle and 3rd cycle programs, and for the same period, the number of graduates was 247 and 25,
respectively.
The number of graduates remained relatively stable in the period, with a slight increase in 2014.
The number of unemployed people with training in each of the above areas enrolled in the Institute of Employment and
Vocational Training was marginal in each year, and in 2016 the percentage of those enrolled with respect to the total
number of graduates in the period 2011-2015 was, on average, 9% (Source: IEFP).
C5. Corpo docente:
A Faculdade de Economia conta atualmente com 42,375 ETIs, sendo que, de carreira, 25 ETIs são Professores
Auxiliares, 6 ETIs são Professores Associados e 5 ETIs são Professores Catedráticos. Todos os professores de
carreira possuem doutoramento nas áreas em que desenvolvem atividades letivas e de investigação.
Em relação ao corpo docente, colocam-se alguns aspetos que importa focar no que diz respeito ao seu
dimensionamento, categoria profissional e estrutura etária.
De acordo com informação constante no RAIDES (Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior),
relativa a 2015/16, encontravam-se inscritos nos vários ciclos de estudo da Faculdade de Economia 793 estudantes, o
que corresponde a 18,71 alunos por ETI. Este valor limita o âmbito da estratégia de internacionalização mencionada
em C12 já que torna inviável, por exemplo, a oferta de cursos de 1º ciclo em Português e em Inglês. Por outro lado,
limita também o número de vagas que a Faculdade de Economia gostaria de poder abrir nos concursos de acesso de
estudantes internacionais.
O subdimensionamento geral acima mencionado agrava-se com a sobrecarga de trabalho administrativo que recai
sobre os docentes, devido ao número reduzido de funcionários não docentes (um universo de 12 funcionários, para
um total de 793 alunos). Esta situação tem, a prazo, efeitos ao nível das atividades de ensino, investigação e extensão,
determinantes na progressão profissional.
Este subdimensionamento assume uma maior gravidade nos docentes da área científica de Gestão, onde são
contabilizados 13,975 ETIs e 514 alunos, correspondendo a 36,78 alunos por ETI.
Um segundo aspeto tem a ver com o grande desajustamento dos ETIs nas várias categorias profissionais, face ao
definido no Estatuto da Carreira Docente Universitária. De acordo com o nº1 do artº 84º do referido estatuto, os
professores associados e catedráticos deverão representar entre 50% e 70% do total de docentes de carreira. Na
Faculdade de Economia, os professores associados e catedráticos representam 30,6% do total de docentes de
carreira. Ou seja, uma diferença de quase 20 pontos percentuais em relação ao valor mínimo estipulado. Esta situação
é o resultado da não abertura de concursos para professor associado pela Universidade do Algarve durante vários
anos, não obstante o reconhecimento de que, no universo dos professores auxiliares da Faculdade de Economia,
cerca de 9 ETIs reúnem todos os requisitos habilitacionais para concorrerem a vaga de professor associado há mais
de 10 anos e 3 ETIs reúnem esses mesmos requisitos há mais de 15 anos. (Fonte: documento interno apresentado ao
Conselho Geral a 15 de Fevereiro de 2016). Esta situação, citando o referido documento, leva à “desmotivação e
descrença dessa parte tão importante do corpo docente da Universidade”.
Este problema, ainda que não se reflita para já nos níveis de investigação conseguidos pela Faculdade de Economia,
os quais se têm mantido em patamar elevado, reflete-se naturalmente no envelhecimento geral do corpo docente. De
facto, a idade média dos professores auxiliares é de 50 anos, o que torna premente rejuvenescer o corpo docente das
diversas categorias, abrindo concursos para professores associados e para professores auxiliares, enquanto houver
professores catedráticos (a média de idades nesta categoria é de 63,6 anos).
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C5. Teaching staff:
The Faculty of Economics currently has 42,375 FTEs (number of full-time equivalent professors). Of these, 25 FTEs are
Assistant Professors, 6 FTEs are Associate Professors and 5 FTEs are Full Professors. All career professors have a
PhD in the areas in which they carry out research and teaching activities. In what concerns the Faculties, some aspects
are important to focus, specifically regarding their dimension, professional categories and age structure.
According to RAIDES (Registration of Enrolled Students and Graduates of Higher Education) information for 2015/16,
793 students WERE enrolled in the various study cycles of the Faculty of Economics, corresponding to 18.71 students
per FTE. This value limits the scope of the internationalization strategy mentioned in C12 since it makes impracticable,
for example, to offer 1st cycle courses in Portuguese and English. On the other hand, it also limits the number of
vacancies that the Faculty of Economics would like to be able to open to international students.
The above-mentioned general under sizing is overwhelmed by the administrative workload on teachers as a result of
the low number of non-teaching staff (a total of 12 staff, for a total of 793 students). This situation has, in the long term,
effects on the professors’ activities of teaching, research and extension, determinants in their professional evolution.
This under sizing assumes a greater severity in the professors of the scientific area of Management, where 13,975 ETIs
and 514 students are counted, corresponding to 36.78 students per FTE.
A second aspect has to do with the great mismatch of the FTEs in the different professional categories, as defined in
the Statute of the University Teaching Career. According to Article 84 no. 1 of the mentioned statute, the associate
professors and full professors must represent between 50% and 70% of the total number of career professors. In the
Faculty of Economics, the associate professors and full professors account for 30.6% of the total number of career
professors. That is, a difference of almost 20 percentage points from the stipulated minimum value. This situation is
the result of the non-opening of competitions for associate professors by the University of Algarve for several years,
despite the recognition that, in the universe of the assistant professors of the Faculty of Economics, about 9 FTEs
meet all the qualification requirements to compete for associate professor vacancies for more than 10 years, and 3
FTEs have met these same requirements for more than 15 years. (Source: internal document submitted to the General
Council on 15 February 2016). This situation, citing the aforementioned document, leads to the "demotivation and
disbelief of this important part of the Faculties of the University".
Although this problem is not already reflected in the levels of the research activity achieved by the Faculty of
Economics, which have remained high, is naturally reflected in the general aging of the teaching staff. In fact, the
average age of the assistant professors is 50 years, which makes it necessary to rejuvenate the teaching staff of the
various categories by opening competitions for associate professors and assistant professors as long as there are full
professors (the average age in this category is 63 , 6 years).

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
Apresenta-se seguidamente os espaços afetos à Faculdade de Economia e respetivas áreas (em metros quadrados):
Anfiteatro (área apoio)/ amphitheater (assistance area) 13,07
Anfiteatro (auditório)/ amphitheater (auditorium) 782,73
Apoio técnico / Technical support 77,53
Área de estudo /Study area 45,14
Arrecadação / Storage room 93,71
Gabinete (direcção) /Office (Direction) 77,60
Gabinete (serviços) /Office (assistance services) 413,81
Gabinete docentes / Faculties’ offices 489,67
Gabinete docentes (bolseiro BIPE) / Faculties’ offices (BIPE scholar) 23,79
Gabinete docentes, bolseiro BIPE / Faculties’ offices (BIPE scholar) 22,21
Sala aula (geral) / Classrooms 436,75
Sala aula informática / Computer classroom 231,69
Sala reuniões/multiusos / Meetings room 243,76
C6. Facilities:
The areas allocated to the Faculty of Economics are the following (in square meters):
Anfiteatro (área apoio)/ amphitheater (assistance area) 13,07
Anfiteatro (auditório)/ amphitheater (auditorium) 782,73
Apoio técnico / Technical support 77,53
Área de estudo /Study area 45,14
Arrecadação / Storage room 93,71
Gabinete (direcção) /Office (Direction) 77,60
Gabinete (serviços) /Office (assistance services) 413,81
Gabinete docentes / Faculties’ offices 489,67
Gabinete docentes (bolseiro BIPE) / Faculties’ offices (BIPE scholar) 23,79
Gabinete docentes, bolseiro BIPE / Faculties’ offices (BIPE scholar) 22,21
Sala aula (geral) / Classrooms 436,75
Sala aula informática / Computer classroom 231,69
Sala reuniões/multiusos / Meetings room 243,76
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A Faculdade de Economia tem como uma das suas prioridades o apoio ao desenvolvimento da investigação científica
dos docentes, seja através do financiamento das participações em conferências, seminários e workshops no país e no
estrangeiro, seja através do apoio logístico à organização de encontros científicos com a cedência de salas,
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equipamentos e outros. O apoio e estímulo à publicação de trabalhos científicos traduz-se também na atribuição de
licenças sabáticas, e distribuição do serviço docente de forma a proporcionar as melhores condições para o
desenvolvimento da investigação. A Faculdade de Economia também tem tido, ao longo dos anos, uma política de
apoio aos docentes doutorandos por forma a proporcionar todas as condições para que estes concluam os graus
dentro dos prazos estabelecidos.
Atualmente, a quase totalidade dos docentes possuem o grau de Doutor e encontra-se filiados em Centros de
Investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tendo sido classificados com Muito Bom na
última avaliação.
Os Professores visitantes, com projetos de investigação conjuntos com docentes da Faculdade de Economia, os
alunos de mestrado e de doutoramento são apoiados através da disponibilização de espaços de trabalho e de
equipamentos. O apoio também se traduz no acesso de bases de dados e de software informático.
Os resultados da investigação encontram-se patentes nas estatísticas de publicações de artigos científicos, de livros e
de capítulos de livros. Especificamente, no período 2011-2015, foram publicados 196 artigos científicos em jornais com
revisão por pares; 41 artigos em outras revistas nacionais e internacionais; 45 livros; e 68 capítulos de livros.
Como extensão da atividade de investigação, os docentes da faculdade de Economia exercem, de forma regular, uma
atividade de revisão de artigos científicos, ao serviço de jornais científicos nacionais e internacionais, por onde passa
também a integração em equipas editoriais.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
One of the Faculty’s main priorities is to support the development of the Academics research activity either through
the financing of participation in conferences, seminars and workshops at home and abroad, or through logistical
support to the organization of scientific meetings with the provision of rooms, and equipment.
The support and encouragement for the publication of scientific papers is also translated on the attribution of
sabbatical licenses and distribution of the teaching service in order to provide the best conditions for the development
of research. The Faculty of Economics has also had, over the years, a policy of supporting doctoral students in order
to provide all the conditions for them to complete the degrees within the established deadlines.
Currently, almost all of the Faculties have a PhD degree and are affiliated to Research Centers funded by the
Foundation for Science and Technology, having been classified as Very Good in the last evaluation cycle.
Visiting Professors, with joint research projects with Professors from the Faculty of Economics, and master and
doctoral students are supported through the provision of workspaces and equipment. This support is also translated
on the access to databases and computer software.
The research activity outcome is mirrored in the statistics of publications of scientific articles, books and book
chapters. Specifically, in the period 2011-2015, 196 scientific articles were published in peer-reviewed journals; 41
articles in other national and international journals; 45 books; and 68 book chapters.
As an extension of the research activity, the Faculties review scientific articles, at the service of national and
international scientific journals, on a regular basis and belong to journal’s editorial teams.
C8. Produção artística:
Não aplicável
C8. Artistic output:
Not applicable
C9. Prestação de serviços à comunidade:
A prestação de serviços à comunidade tem-se traduzido na participação em projetos avulso que decorrem das
necessidades manifestadas pelos organismos públicos e privados e no âmbito dos protocolos firmados entre a
Faculdade de Economia e as seguintes entidades:
Protocolos / Protocols:
1. Administração Regional de Saúde do Norte, IP
2. Bahar Higher Education Institute
3. Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
4. ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa
5. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A.
6. UAL – Universidade Autónoma de Lisboa
7. Universidade de Pablo de Olavide (Sevilha)
Acordos Específicos / Specific Agreements:
1. Administração Regional de Saúde do Algarve, IP
2. Algardata - Sistemas Informáticos, Ldª
3. AmbiFaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.
4. ATIVTOC – Contabilidade e Gestão
5. BECORP – Consultoria e Projetos de Investimento, Lda.
6. Delegação Regional da Ordem dos Economistas
7. Díli Institute of Technology
8. EASYWAY – Consultoria de Gestão, Ldª
9. GP – Grupo Pestana
10. Grupo IMAG, SA e o Hospital São Gonçalo Lagos, SA
11. HPA – Hospital Particular do Algarve
12. Neomarca – Inovação e Desenvolvimento, Lda.
13. RTA – Região de Turismo do Algarve
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14. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics
15. Whitestar Asset Solutions, S.A.
16. Grupo Bernardino Gomes – Gestão Hoteleira, SA (Hotéis Real)
17. Instituto Politécnico de Beja
Algumas das entidades acima referidas têm o seu nome associado aos mestrados da Faculdade de Economia e dessa
associação decorrem oportunidades de desenvolvimento de dissertações de trabalhos de projeto que pretendem
atender a necessidades específicas das organizações.
Para além disso, existem prestações de serviços fora do âmbito dos mestrados, por parte docentes/investigadores da
Faculdade de Economia e que respondem a solicitações externas. Como exemplos podemos destacar a Avaliação
Económica e Ambiental dos Danos Gerados por uma Descarga de Hidrocarbonetos na Costa Norte de Sines, e as
avaliações custo-benefício do investimento em autoestradas sem custos para o utilizador.
Ao nível pedagógico, a Faculdade de Economia mantém uma colaboração estreita com as escolas secundárias do
concelho de Faro através da realização de seminários sobre temas de Economia, Gestão de Empresas e Sociologia
dirigidas aos estudantes do ensino secundário. Nesta estratégia de aproximação ás escolas secundárias, enquadra-se
o envolvimento da Faculdade de Economia no Dia Aberto, iniciativa que visa proporcionar aos alunos do ensino
secundário uma visita à Faculdade de Economia e o primeiro contacto com a realidade universitária. Refira-se também
a realização de Cursos de Verão que, durante uma semana, atraem à Faculdade de Economia estudantes do ensino
secundário para uma primeira abordagem a vários temas inseridos nas áreas de formação da Faculdade.
A prestação de serviços à comunidade materializa-se também através de vários outros eixos de ação como sejam a
participação ativa da Faculdade no grupo de voluntariado da Universidade do Algarve no âmbito do qual são
realizadas campanhas de apoio a grupos socioeconómicos mais desfavorecidos e a estreita ligação com o CRIA, entre
outros.
C9. Consultancy:
The provision of services to the community has been translated on the participation in separate projects that arise
from the needs expressed by public and private organizations and within the protocols signed between the Faculty of
Economics and the following entities:
Protocolos / Protocols:
1. Administração Regional de Saúde do Norte, IP
2. Bahar Higher Education Institute
3. Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
4. ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa
5. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A.
6. UAL – Universidade Autónoma de Lisboa
7. Universidade de Pablo de Olavide (Sevilha)
Acordos Específicos / Specific Agreements:
1. Administração Regional de Saúde do Algarve, IP
2. Algardata - Sistemas Informáticos, Ldª
3. AmbiFaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.
4. ATIVTOC – Contabilidade e Gestão
5. BECORP – Consultoria e Projetos de Investimento, Lda.
6. Delegação Regional da Ordem dos Economistas
7. Díli Institute of Technology
8. EASYWAY – Consultoria de Gestão, Ldª
9. GP – Grupo Pestana
10. Grupo IMAG, SA e o Hospital São Gonçalo Lagos, SA
11. HPA – Hospital Particular do Algarve
12. Neomarca – Inovação e Desenvolvimento, Lda.
13. RTA – Região de Turismo do Algarve
14. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics
15. Whitestar Asset Solutions, S.A.
16. Grupo Bernardino Gomes – Gestão Hoteleira, SA (Hotéis Real)
17. Instituto Politécnico de Beja
Some of the aforementioned entities have their name associated with the master's degrees of the Faculty of Economics
and this association leads to opportunities for the development of dissertations on projects that aim to meet the
specific needs of the organizations.
In addition, there are services provided outside the scope of master's degrees by faculties/ researchers that respond to
external requests. As examples we can highlight the Economic and Environmental Assessment of Damage Generated
by a Hydrocarbon Discharge on the North Coast of Sines, and the cost-benefit assessments of highway investments.
At the pedagogical level, the Faculty of Economics maintains a close collaboration with the secondary schools of the
municipality of Faro through seminars on subjects of Economy, Business Management and Sociology directed to
students of secondary education. In this strategy of approaching secondary schools, the involvement of the Faculty of
Economics in the Open Day, an initiative that aims to provide secondary school students with a visit to the Faculty of
Economics and the first contact with the university reality. It is also worth mentioning the realization of Summer
Courses that, for a week, attract to the Faculty of Economics students of secondary education for a first approach to
several subjects inserted in the Faculty’s areas of formation.
The provision of services to the community is also materialized through several other axes of action such as the active
participation of the Faculty in the volunteer group of the University of the Algarve within which campaigns are carried
out to support disadvantaged socio-economic groups and the close connection with CRIA, among others.
C10. Colaboração nacional e internacional:
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A colaboração nacional e internacional tem-se traduzido na publicação de artigos científicos, desenvolvimento de
projetos e na participação em ciclos de estudo, entre outros. Apresenta-se seguidamente, e de forma muito sucinta,
alguns eixos de colaborações nacionais e internacionais.
• PhD. in Sociology (Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Évora, Universidade do
Algarve).
• MSc. in Sociology (ISCTE-IUL).
• “Beyond the Active Ageing Index” (Trinity College, University of Dublin)
• Research network (within Ação COST) “Ageism – A multi-national, Interdisciplinary perspective”: Partners: over 40
countries.
• Research network “Red Iberoamericana Interdisciplinar de Investigación en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES).
• Linköping University, Sweden.
• “Box: Imagineering Future Services” funded by Tekes – The Finnish Funding Agency for Innovation. Promoter:
Haaga¬Helia University of Applied Sciences (Finland).
• “Basis for the Evaluation of the Economic Impact of Climate Change on Coastal Zones Specialized in Sun and Beach
Tourism (2012-14)”. Partners: University of Algarve and University of the Balearic Islands.
• “EU-CELAC Cooperation on Territorial Cohesion for the Regional Innovation Systems in the State of Pernambuco
(Brazil)”.
• “Wealth: Promoting Local Sustainable Economic Development”; Partners: New Israel Fund – Satil (Israel); Lunaria
(Italy), Puglia Region (Italy), CRIA − Universidade do Algarve, Shiraa Association for Development (Palestinian
Authority)
• “Research and Innovation Smart Specialisation Strategy Algarve 2014-2020”. Partners: University of Algarve, CCDR
Algarve
• “KIMERAA - Knowledge transfer to Improve Marine Economy in Regions from the Atlantic Area”; Partners:
Universidade do Algarve (PT) (Lead Partner), Universidade do Porto (PT), MIK, S. Coop. - Mondragon Innovation &
Knowledge, (ES), Cardiff University (UK), Ionad Forbartha Gno t/a WESTBIC (IE), Universidad de Huelva (ES),
University of Manchester (UK), Technopole Quimper-Cornouaille (FR)
• “HARVEST Atlantic – Harnessing All Resources Valuable to Economies of Seaside Territories on the Atlantic
Funding: Atlantic Area Cooperation Programme” Partners: Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria
(ES), Universidad de Cantabria (ES), South West Regional Authority (IE), Cork Institute of Technology (IE), Glasgow
Caledonian University (UK), Universidade do Algarve (PT)
• “Policy guidelines for the regeneration in shrinking cities (2014-15)”. Funded by Fundação da Ciência e Tecnologia.
• “INSPIRATION: Integrated Spatial Planning, land use and soil management Research Action”; Partnership: The
project comprises 21 European partners which include public and private actors with experience in the topic of the
project.
• Double Degree Agreement with the Master in Economics of Tourism: Monitoring and Evaluation, offered by the
University of the Balearic Islands (Spain).
• Public Policy Monitoring Unit (UMPP) – University of Evora Funding: INALENTEJO 2007-2013
• Evaluation of research projects for the Research Council of Norway in the context of the program “The Polar
Research Programme − Funding for Research in and about the Antarctic”.
• Evaluation of research projects for the Research Council of Norway (Noruega), in the context of “The Polar Research
Programme − Research Proposals on Resource and Environmental Management in the Arctic and Antarctic”.
• Evaluation of research projects for the Research Council − University of Leuven (Bélgica).
• INNOVALOC – “Innovation in small and very small enterprises and dynamics of the local development”; Partners:
Universidade do Algarve; Technical University of Lisboa; University of Gent; University of Warsaw; University of Bath;
ENSA, Montpellier, França, TEAGASC, Irland
• EFORD – “European Small Firms Observatory and Regional Development
• INNOVAFLOW – Innovation Networks in Portugal: Flow Intensity, Knowledge Spillovers and Firm Performances
• REGINA – Towards the setting up of a lasting partnership for regional scientific, technological and innovation
knowledge management in the Atlantic area; Partners: LABEIN, Bilbao; Governo Basco, Junta de Andaluzia; Junta de
Galiza; Instituto Andaluz de Tecnologia; Bretagne Innovation; Universidade do Algarve; INESC Porto; Advantage West
Middlands; Border, Midland and Western Regional Assembly National; University of Irlanda; Comissão de
Coordenação da Região do Norte
• CATIM/SP5.P7 – Creation of a technological centre for honey industry; Partners: Instituto de Desenvolvimento Social;
NORMEL; Universidade do Algarve; Confederação dos Agricultores de Huelva, Câmara Municipal de Tavira
• CREA-BUSINESS-IDEA; Partners Agência de Desarrollo Económico Regional de la Rioja e CRIA.
A colaboração nacional e internacional também se encontra concretizada através da ligação a networks, entre as quais
se destacam as seguintes:
• European Regional Science Association, ERSA
• Observatório EUROACE – FEDER : Junta da Extremadura e CCDRAlentejo
• Observatory PASCAL – Place Management, Social Capital and Learning Regions
• ARIMNET – Coordination of Agricultural Research in Mediterranean Areas
• UNESCO CHAIR UNITWIN – Alimentation du Monde, INRA Montpellier)
• Mediterranean Knowledge Network
• International Institute of Social and Economic Sciences.
• Euro Area Business Cycle Network.
• International Atlantic Economic Society.
• World Economics Association.
• Economic Science Association.
• Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE).
• Travel and Tourism Research Association.
• International Center for Research and Study on Tourism (CIRET).
• International Association for Tourism Economics (IATE).
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• Tourism Research Information Network.
• International Association of Scientific Experts in Tourism.
• Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional (APDR).
• Regional Science Association International.
• T-Fórum
C10. National and international cooperation:
The national and international collaboration has resulted in the publication of scientific articles, involvement in
research projects and the participation in study cycles, among others. Some of the axes of national and international
collaborations are presented in a very succinct way.
• PhD. in Sociology (Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Évora, Universidade do
Algarve).
• MSc. in Sociology (ISCTE-IUL).
• “Beyond the Active Ageing Index” (Trinity College, University of Dublin)
• Research network (within Ação COST) “Ageism – A multi-national, Interdisciplinary perspective”: Partners: over 40
countries.
• Research network “Red Iberoamericana Interdisciplinar de Investigación en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES).
• Linköping University, Sweden.
• “Box: Imagineering Future Services” funded by Tekes – The Finnish Funding Agency for Innovation. Promoter:
Haaga¬Helia University of Applied Sciences (Finland).
• “Basis for the Evaluation of the Economic Impact of Climate Change on Coastal Zones Specialized in Sun and Beach
Tourism (2012-14)”. Partners: University of Algarve and University of the Balearic Islands.
• “EU-CELAC Cooperation on Territorial Cohesion for the Regional Innovation Systems in the State of Pernambuco
(Brazil)”.
• “Wealth: Promoting Local Sustainable Economic Development”; Partners: New Israel Fund – Satil (Israel); Lunaria
(Italy), Puglia Region (Italy), CRIA − Universidade do Algarve, Shiraa Association for Development (Palestinian
Authority)
• “Research and Innovation Smart Specialisation Strategy Algarve 2014-2020”. Partners: University of Algarve, CCDR
Algarve
• “KIMERAA - Knowledge transfer to Improve Marine Economy in Regions from the Atlantic Area”; Partners:
Universidade do Algarve (PT) (Lead Partner), Universidade do Porto (PT), MIK, S. Coop. - Mondragon Innovation &
Knowledge, (ES), Cardiff University (UK), Ionad Forbartha Gno t/a WESTBIC (IE), Universidad de Huelva (ES),
University of Manchester (UK), Technopole Quimper-Cornouaille (FR)
• “HARVEST Atlantic – Harnessing All Resources Valuable to Economies of Seaside Territories on the Atlantic
Funding: Atlantic Area Cooperation Programme” Partners: Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria
(ES), Universidad de Cantabria (ES), South West Regional Authority (IE), Cork Institute of Technology (IE), Glasgow
Caledonian University (UK), Universidade do Algarve (PT)
• “Policy guidelines for the regeneration in shrinking cities (2014-15)”. Funded by Fundação da Ciência e Tecnologia.
• “INSPIRATION: Integrated Spatial Planning, land use and soil management Research Action”; Partnership: The
project comprises 21 European partners which include public and private actors with experience in the topic of the
project.
• Double Degree Agreement with the Master in Economics of Tourism: Monitoring and Evaluation, offered by the
University of the Balearic Islands (Spain).
• Public Policy Monitoring Unit (UMPP) – University of Evora Funding: INALENTEJO 2007-2013
• Evaluation of research projects for the Research Council of Norway in the context of the program “The Polar
Research Programme − Funding for Research in and about the Antarctic”.
• Evaluation of research projects for the Research Council of Norway (Noruega), in the context of “The Polar Research
Programme − Research Proposals on Resource and Environmental Management in the Arctic and Antarctic”.
• Evaluation of research projects for the Research Council − University of Leuven (Bélgica).
• INNOVALOC – “Innovation in small and very small enterprises and dynamics of the local development”; Partners:
Universidade do Algarve; Technical University of Lisboa; University of Gent; University of Warsaw; University of Bath;
ENSA, Montpellier, França, TEAGASC, Irland
• EFORD – “European Small Firms Observatory and Regional Development
• INNOVAFLOW – Innovation Networks in Portugal: Flow Intensity, Knowledge Spillovers and Firm Performances
• REGINA – Towards the setting up of a lasting partnership for regional scientific, technological and innovation
knowledge management in the Atlantic area; Partners: LABEIN, Bilbao; Governo Basco, Junta de Andaluzia; Junta de
Galiza; Instituto Andaluz de Tecnologia; Bretagne Innovation; Universidade do Algarve; INESC Porto; Advantage West
Middlands; Border, Midland and Western Regional Assembly National; University of Irlanda; Comissão de
Coordenação da Região do Norte
• CATIM/SP5.P7 – Creation of a technological centre for honey industry; Partners: Instituto de Desenvolvimento Social;
NORMEL; Universidade do Algarve; Confederação dos Agricultores de Huelva, Câmara Municipal de Tavira
• CREA-BUSINESS-IDEA; Partners Agência de Desarrollo Económico Regional de la Rioja e CRIA.
The national and international collaboration has also been translated into connections to international networks among
which we highlight the following:
• European Regional Science Association, ERSA
• Observatório EUROACE – FEDER : Junta da Extremadura e CCDRAlentejo
• Observatory PASCAL – Place Management, Social Capital and Learning Regions
• ARIMNET – Coordination of Agricultural Research in Mediterranean Areas
• UNESCO CHAIR UNITWIN – Alimentation du Monde, INRA Montpellier)
• Mediterranean Knowledge Network
• International Institute of Social and Economic Sciences.
• Euro Area Business Cycle Network.
• International Atlantic Economic Society.
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• World Economics Association.
• Economic Science Association.
• Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE).
• Travel and Tourism Research Association.
• International Center for Research and Study on Tourism (CIRET).
• International Association for Tourism Economics (IATE).
• Tourism Research Information Network.
• International Association of Scientific Experts in Tourism.
• Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional (APDR).
• Regional Science Association International.
• T-Fórum

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
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Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 56,5% (39 em 69, em 2015/16). Na FE o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a
30% foi de 1 em 5, em 2012/13 e de 4 em 4, em 2015/2016 Durante esse período, apesar do processo se esgotar na
aplicação dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e
sem formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a
percentagem de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de
69,1% e 7,3% para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%;
sobre “apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
No 2º semestre de 2015/16, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (40,1% na
FE) e dos docentes de 84% (86,1% na FE). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60% e a dos
Diretores de Curso de 94% (na FE foram de, respetivamente, 22,2% e 75%). Exemplos de medidas de melhoria
aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para uma
adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes cujo
desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a atualização de
materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 56,5% (39
out of 69 in 2015/16). In FE, the number of courses with response rates of 30% or more was 1 in 5 in 2012/13 and 4 in 4
in 2015/2016.During this period, although the process was only based into the application of the questionnaires to
students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the formalization of
improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the percentage of average
scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9% and 16.7%; On "global
appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global appreciation" went from
36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/16, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s was
84% (respectively 40.1% and 86.1% in the FE). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of Course
Directors was 94% (in the FE these response rates were, respectively of 22.2% and 75%). Examples of approved
improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
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with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
A Faculdade de Economia centra a sua estratégia de desenvolvimento em torno de cinco eixos estratégicos que
considera fundamentais para a melhoria progressiva dos seus resultados, prossecução da sua missão, e superação
de pontos fracos. Esses eixos estratégicos, devidamente articulados através de um processo de controlo de
qualidade, são: Ensino, Investigação, Comunicação e Imagem, Empregabilidade e Transferência do Conhecimento.
No eixo estratégico Ensino consideramos as seguintes vertentes de ação
• Repensar a oferta formativa do 2º ciclo e o respetivo calendário escolar, tirando partido das sinergias, nomeadamente
ao nível das opções, e tornar regulares ciclos de seminários.
• O início da oferta, em 2016/17, de um novo mestrado em Marketing Management, que substituiu o mestrado em
Marketing.
• Abertura, em 2016/17, de um novo mestrado em Management, o qual tem uma estrutura muito flexível e em full-time,
para um público internacional, com apetência por uma das três áreas de especialização: Turismo, Mar e Saúde.
• Abertura, em 2016/17, de um novo mestrado em Financial Economics, de continuidade para alunos com formação em
Economia, Gestão ou outras áreas com forte preparação em Métodos Quantitativos, em full-time, para um público
internacional, com apetência pelas área de especialização de, Finanças, Banca e Seguros.
• Repensar as formas de avaliação em todos os cursos de 1º e 2º ciclo: deverão ser mais diversificadas, de forma a
desenvolver nos estudantes as competências transversais necessárias para uma bem sucedida empregabilidade.
• Lecionar, de uma forma progressiva no tempo, unidades curriculares de 1º ciclo, também em inglês, como fator de
atração de estudantes estrangeiros em full-time (concurso internacional).
• Continuar a desenvolver as competências linguísticas dos nossos estudantes portugueses, contribuindo assim para
a dinamização dos nossos acordos de outgoing.
No eixo estratégico Investigação consideramos as seguintes vertentes de ação:
• Criar condições para o aumento do número de publicações de artigos científicos em jornais internacionais com
revisão por pares.
• Motivar a constituição de coautorias em artigos científicos de modo a investigadores com menor experiência de
publicação.
• Motivar a constituição de coautorias com investigadores estrangeiros (internacionalização da investigação).
• Prosseguir a política de discriminação positiva (em termos de carga horária e de financiamento das submissões de
artigos para publicação e de participação em conferências) a todos os docentes que publiquem.
• Incentivar candidaturas a projetos FCT e a projetos Europeus (CIEO e CEFAGE) em parceria internacional. Esta é
uma missão de grande relevância na consolidação e desenvolvimento dos centros de investigação. Importa realçar
que esta tem sido a principal fonte de receitas próprias da Universidade do Algarve, mas não da Faculdade de
Economia.
• Partilhar o apoio dos centros de investigação nas idas a congressos internacionais.
No eixo estratégico Transferência do Conhecimento consideramos as seguintes vertentes de ação:
• Fazer chegar, com regularidade, os resultados da investigação em suporte digital às empresas e aos organismos
regionais. Essa publicação, tipo e-book, de periodicidade a definir, terá tão só um objetivo de divulgação. Em
consonância, todos os artigos a rever para posterior publicação deverão usar uma linguagem acessível a não
especialistas nas áreas de saber cobertas pelos nossos mestrados e doutoramentos. Sempre que possível, no final de
cada artigo, deve ser apresentado o link que dará acesso ao trabalho original (teses, dissertações, trabalhos de
projeto, artigos científicos, relatórios de estágio, etc.). Artigos de especialistas externos à Faculdade (empresas e
organismos regionais) serão bem vindos, pois a transferência de conhecimento deve ser entendida nos dois sentidos.
• Criar cursos breves não conferentes de grau. Responsáveis pelas empresas e pelos organismos regionais deverão
ser convidados a integrar a Direção desses cursos, e portanto a colaborar na própria definição dos conteúdos a
ministrar. Essas e outras individualidades devem também ser convidadas a lecionar no âmbito desses cursos e a dar
seminários no âmbito dos cursos já existentes (conferentes de grau).
• Em contrapartida, a Faculdade de Economia deve disponibilizar as suas valências para melhor qualificar os projetos
submetidos por essas entidades a fundos comunitários (em parceria, prestando serviços de consultoria).
No eixo estratégico Empregabilidade consideramos as seguintes vertentes de ação:
• Implementar um sistema formal de monitorização do desempenho dos estudantes, antecipadamente divulgado, de
forma a garantir que, no final do curso, os nossos melhores estudantes serão merecidamente referenciados.
• Criação de dois planos de estágios: estágios profissionais para licenciandos; estágios curriculares para mestrandos.
• Conceção de projetos aplicados, no âmbito dos mestrados, que sirvam a região.
• Oferta de cursos extracurriculares para reforço das competências transversais.
• Reativar o grupo de Alumni e, na medida do possível, envolvê-los nas nossas atividades (sistema de mentorado).
O sistema de controlo de qualidade passa por, entre outras vertentes, por
• Alimentar o reportório Sapientia (publicações).
• Parametrizar o software de suporte à Avaliação do Desempenho dos Docentes.
• Produzir um conjunto apropriado de indicadores. Esta tarefa é fundamental para que a Faculdade de Economia possa
saber qual tem sido (e qual será) a evolução do seu desempenho ao nível das suas diferentes missões. Muitos dos
dados que nos permitirão alimentar esses indicadores já existem, mas estão dispersos por diversas fontes. Só a
criação de um sistema formal de controlo de qualidade permitirá o acesso rápido e consistente a essa bateria de
indicadores.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D8.
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- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".

C12. Final remarks:
The Faculty of Economics focuses its development strategy around five strategic axes which are considered
fundamental for the progressive improvement of its results, pursuit of its mission, and overcoming weaknesses. These
strategic axes, which are supposed to be articulated through a process of quality control, are: Teaching, Research,
Communication and Image, Employability and Knowledge Transfer.
In the strategic axis of Teaching, we consider the following strands of action, some of which are already enacted:
• Rethinking the offer of the 2nd cycle and the respective school calendar, taking advantage of synergies, particularly
at the level of options, and enacting regular seminar cycles.
• The offer, in 2016/17, of a new Master in Marketing Management, which replaced the Master in Marketing.
• The offer in 2016/17 of a new Master in Management, which has a very flexible and full-time structure for an
international audience, with a desire for one of the three areas of specialization: Tourism, Sea and Health.
• The offer in 2016/17, of a new master's degree in Financial Economics, of continuity for students with a background in
Economics, Management or other areas with strong preparation in Quantitative Methods, in full-time, for an
international audience, with appetence for the areas of Finance, Banking and Insurance.
• Rethinking evaluation methods in all 1st and 2nd cycle courses: they should be more diversified, in order to develop
in students the transversal competences necessary for a successful employability.
• Progressive adoption of English as the teaching language in curricular units of 1º cycle, as a factor of attraction of
foreign students in full-time (international competition).
• To continue the development of language skills of our Portuguese students, thus contributing to the promoting of our
outgoing agreements.
In the strategic axis of Research, we consider the following strands of action:
• To create conditions to increase the number of publications of scientific articles in international peer-reviewed
journals.
• To motivate coauthored scientific papers as a way to increase the publishing experience of the less experienced
researchers.
• To encourage co-authoring with foreign researchers (internationalization of research).
• To continue the policy of positive discrimination (in terms of workload and funding of submissions of articles for
publication and participations in conferences) to all professors who publish.
• To encourage applications to Fundação para a Ciência e Tecnologia projects and European projects (within the
research centers) with international partnerships. This is a mission of great relevance in the consolidation and
development of the research centers. It should be noted that this has been the main source of income of the University
of Algarve, but not the Faculty of Economics.
• To share the support to researchers of trips to international congresses together with the research centers.
In the strategic axis of Transfer of Knowledge, we consider the following strands of action:
• To make the results of digital research available to companies and regional bodies on a regular basis. This
publication, e-book type, whose periodicity is not defined yet, will have a disclosure purpose. Accordingly, all articles
to be revised for later publication should use a language accessible to non-specialists in the areas of knowledge
covered by our masters and doctorates. Whenever possible, at the end of each article, the link that will give access to
the original work (theses, dissertations, project work, scientific articles, internship reports, etc.) should be presented.
Articles from experts outside the Faculty (companies and regional organizations) are welcome, because the transfer of
knowledge should be understood in both directions.
• The creation of short non-degree courses. The managers of firms and regional organizations should be invited to
integrate the Direction of these courses, and therefore to collaborate in the definition of the contents to minister. These
and other individuals should also be invited to teach in these courses and give seminars in the framework of the
existing courses (degree lecturers).
• To make available the skills existing at the Faculty of Economics to better qualify the projects submitted by those
entities to community funds (in partnership, providing consultancy services).
In the strategic axis Employability, we consider the following strands of action:
• The implementation of a formal system of student performance monitoring, in advance, to ensure that our best
students are deservedly referenced at the end of the course.
• The creation of two types of internships: professional internships for B.A. students; curricular internships for MSc
students.
• The design of applied projects, within masters’ context, that serve the region.
• The offer of extracurricular courses to reinforce transversal competences.
• The reactivation of the Alumni group and, as far as possible, involve them in our activities.
The quality control system should go through, among other things, the following areas:
• To feed the “Sapientia” repertoire (publications).
• To parametrize the support software for the Evaluation of the Performance of Teachers.
• To produce an appropriate set of indicators. This task is fundamental so that the Faculty of Economics can know
what has been (and will be) the evolution of its performance at the level of its different strategic axes. Many of the data
that will allow us to feed these indicators already exist but are scattered from a variety of sources. The creation of a
formal quality control system is seen as the only way to get quick and consistent access to this battery of indicators.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D8.
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-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Licenciatura
D1.1.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.1.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.1.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

ACEF/1213/24702
ACEF/1314/24697
ACEF/1314/24707

345
314
312

Gestão de Empresas
Economia
Sociologia

6
6
6

2014-03-31
2015-02-04
2015-04-28

D1.1.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.1.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.1.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.1.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.1.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.1.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.2 - Mestrados Integrados
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Mestrados integrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Integrated Masters - Accredited study
programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Integrated Masters - Not
accredited study programmes (including NCE’s)
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Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Integrated Masters - Study programmes no
longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.3 - Mestrados
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Masters - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

NCE/10/02281

314

CEF/0910/24762

812

Duração da acreditação / Accreditation
duration

Economia do Turismo e Desenvolvimento
Regional
Gestão e Desenvolvimento de Destinos
Turísticos

6
99

ACEF/1112/24757 340

Gestão das Organizações Turísticas

6

ACEF/1112/24737 344

Contabilidade

6

ACEF/1213/24747 345

Gestão Empresarial

6

ACEF/1213/24732 345

Gestão de Unidades de Saúde

6

ACEF/1314/24717 314

Economia da Inovação e Empreendedorismo 6

ACEF/1213/24742 343

Finanças Empresariais

6

NCE/14/00561

Gestão

6

ACEF/1314/24727 312

Sociologia-Mobilidades e Identidades

6

NCE/14/00556

314

Economia Financeira

6

NCE/14/00551

345

Gestão de Marketing

3

345

Data / Date
2011-0530T01:00:00
2011-1213T00:00:00
2013-0801T01:00:00
2013-1108T00:00:00
2014-0728T01:00:00
2014-0922T01:00:00
2015-0205T00:00:00
2015-0205T00:00:00
2015-0415T01:00:00
2015-0416T01:00:00
2015-0604T01:00:00
2015-0706T01:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Masters - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Masters - Study programmes no longer being offered
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Código / Code

CNAEF

Designação / Name

ACEF/1112/24752
CEF/0910/24712
CEF/0910/24722

342
314
314

Marketing
Economia
Administração e Desenvolvimento Regional

D1.4 - Doutoramentos
D1.4.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.4.1. Doutoramentos - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. PhDs - Accredited study programmes
Código / Code

Duração da acreditação / Accreditation
duration

CNAEF Designação / Name

CEF/0910/26256 812

Turismo

6

CEF/0910/27231 314

Ciências Económicas e Empresariais

6

CEF/0910/26086 621

Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à
6
Gestão

CEF/0910/26076 345

Gestão da Inovação e do Território

6

NCE/13/00236

Sociologia (em associação)

6

312

Data / Date
2012-0329T01:00:00
2012-0703T01:00:00
2012-0703T01:00:00
2012-1107T00:00:00
2014-0224T00:00:00

D1.4.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.4.2. Doutoramentos - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.4.2. PhDs - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.4.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.4.3. Doutoramentos - Ciclos de estudos descontinuados / D1.4.3. PhDs - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1213/24702
ACEF/1314/24697
ACEF/1314/24707

345
314
312

Gestão de Empresas
Economia
Sociologia

13/14
a
b
79 73
44 22
29 23

14/15
a
b
55 62
25 25
25 28

15/16
a
b
55 71
25 31
25 28

D2.2 - Mestrados Integrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Mestrado Integrado- Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Integrated Masters - Vacancies (a) and 1st year
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enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

13/14
a
b

14/15
a
b

15/16
a
b

<sem resposta>
D2.3 - Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.3 Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Masters- Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/10/02281
CEF/0910/24762
ACEF/1112/24757
ACEF/1112/24737
ACEF/1213/24747
ACEF/1213/24732
ACEF/1314/24717
ACEF/1213/24742
NCE/14/00561
ACEF/1314/24727
NCE/14/00556
NCE/14/00551

314
812
340
344
345
345
314
343
345
312
314
345

Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional
Gestão e Desenvolvimento de Destinos Turísticos
Gestão das Organizações Turísticas
Contabilidade
Gestão Empresarial
Gestão de Unidades de Saúde
Economia da Inovação e Empreendedorismo
Finanças Empresariais
Gestão
Sociologia-Mobilidades e Identidades
Economia Financeira
Gestão de Marketing

13/14
a b
20 10
0 0
0 0
20 11
30 34
25 24
0 0
25 23
0 0
25 9
0 0
0 0

14/15
a
b
20 11
0
0
0
0
20 8
30 36
25 23
0
0
25 27
0
0
25 0
0
0
0
0

15/16
a
b
20 4
0
0
20 6
20 20
30 28
25 24
20 11
25 28
0
0
25 5
0
0
20 11

D2.4 - Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.4 Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / PhDs - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/26256
CEF/0910/27231
CEF/0910/26086
CEF/0910/26076
NCE/13/00236

812
314
461
345
312

Turismo
Ciências Económicas e Empresariais
Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão
Gestão da Inovação e do Território
Sociologia (associação)

13/14
a
b
0
0
12 5
12 1
0
0
0
0

14/15
a
b
12 5
12 1
12 0
12 4
0
0

15/16
a
b
12 11
12 13
12 1
0
0
10 1

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

ACEF/1213/24702
ACEF/1314/24697
ACEF/1314/24707

345
314
312

Gestão de Empresas
Economia
Sociologia

13/14
a
299
160
78

b
64
42
25

14/15
a
260
121
77

b
44
30
13

15/16
a
263
109
86

b
44
16
15

D3.2 - Mestrados Integrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Mestrado Integrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Integrated Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

13/14
a
b

14/15
a
b

15/16
a
b
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<sem resposta>
D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Masters - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

NCE/10/02281
CEF/0910/24762
ACEF/1112/24757
ACEF/1112/24737
ACEF/1213/24747
ACEF/1213/24732
ACEF/1314/24717
ACEF/1213/24742
NCE/14/00561
ACEF/1314/24727
NCE/14/00556
NCE/14/00551

314
812
340
344
345
345
314
343
345
312
314
345

Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional
Gestão e Desenvolvimento de Destinos Turísticos
Gestão das Organizações Turísticas
Contabilidade
Gestão Empresarial
Gestão de Unidades de Saúde
Economia da Inovação e Empreendedorismo
Finanças Empresariais
Gestão
Sociologia-Mobilidades e Identidades
Economia Financeira
Gestão de Marketing

13/14
a
b
18 4
1
1
1
1
23 4
47 12
38 9
7
0
46 7
0
0
9
2
0
0
0
0

14/15
a
b
16 4
0
0
1
0
11 6
57 2
41 5
1
3
43 11
0
0
6
1
0
0
0
0

15/16
a
b
16 6
0
0
6
1
26 1
60 10
41 5
12 0
42 11
0
0
10 0
0
0
11 0

D3.4 - Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.4 Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b) / PhDs - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/26256
CEF/0910/27231
CEF/0910/26086
CEF/0910/26076
NCE/13/00236

812
314
461
345
312

Turismo
Ciências Económicas e Empresariais
Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão
Gestão da Inovação e do Território
Sociologia (associação)

13/14
a
b
18 4
17 0
3
1
15 1
0
0

14/15
a
b
13 6
12 0
1
1
11 0
0
0

15/16
a
b
23 2
19 1
1
0
8
2
1
0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

52.6
20.7
91.5

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name

Categoria / Category

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Ana Cristina Pinto da Mota Assistente convidado
de Barbosa Mendonça
ou equivalente
Ana Cláudia Forte de
Campos Garcia Alves

Grau /
Degree

Especialista Área científica / Scientific
/ Specialist Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Doutor

Turismo

75

Ficha
submetida

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

57.5

Ficha
submetida

ECONOMIA E GESTÃO
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Professor Catedrático
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
António Jorge Peres Matias
equivalente
Assistente convidado
Afonso Pedro Ribeiro Café
ou equivalente
Ana Paula Catarino
Professor Auxiliar ou
Barreira
equivalente
Professor Auxiliar
Ana Rita Pereira Marques
convidado ou
da Cruz
equivalente
Ana Rita Domingues
Assistente convidado
Teixeira
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
Bernardete Dias Sequeira
equivalente
Carla Alexandra da
Professor Auxiliar ou
Encarnação Filipe Amado equivalente
Carlos Joaquim Farias
Professor Auxiliar ou
Cândido
equivalente
Cristina Maria Pereira
Professor Auxiliar ou
Viegas de Oliveira
equivalente
Professor Auxiliar
Dora Lúcia Miguel Agapito convidado ou
equivalente
Dinis Manuel Correia
Assistente convidado
Caetano
ou equivalente
EUGÉNIA MARIA DORES Professor Auxiliar ou
MAIA FERREIRA
equivalente
Professor Catedrático
Efigénio da Luz Rebelo
ou equivalente
Maria Emília Bárbara
Professor Auxiliar ou
Madeira e Madeira
equivalente
Emílio José da Conceição Assistente convidado
Ferreira Rebelo
ou equivalente
Professor Auxiliar
Fernando Manuel Felix
convidado ou
Cardoso
equivalente
Guilherme José fresca
Professor Auxiliar ou
Mirador de Andrade
equivalente
Castela
Maria Helena Rodrigues
Professor Auxiliar ou
Guita de Almeida
equivalente
Professor Auxiliar
Hugo Emanuel dos Reis
convidado ou
Sales da Cruz Pinto
equivalente
Professor Auxiliar ou
Iris Regina Cabral Lopes
equivalente
Jorge Miguel Lopo
Professor Auxiliar ou
Gonçalves Andraz
equivalente
João de Deus Martins
Assistente convidado
Nunes
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
João Filipe Marques
equivalente
Professor Catedrático
João Pinto Guerreiro
ou equivalente
João Luís Ferro do Rosário Assistente convidado
Fragoso
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
Júlio da Costa Mendes
equivalente
José Carlos Vilhena
Professor Associado
Mesquita
ou equivalente
João Manuel Paulo
Assistente convidado
Rodrigues
ou equivalente
João Eduardo Rodrigues
Professor Auxiliar ou
Martins
equivalente
Professor Catedrático
João Albino Matos da Silva
ou equivalente
José Manuel Sousa de São Professor Auxiliar ou
José
equivalente
Professor Auxiliar
João Carlos de Almeida
convidado ou
Vidal
equivalente
Luís Miguel Serra Coelho
Professor Auxiliar ou

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

Gestão – Estratégia e
100
Comportamento Organizacional

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

DIREITO

52.5

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

TURISMO

10

Mestre

SOCIOLOGIA

20

Doutor

SOCIOLOGIA

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

TURISMO

100

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

50

Doutor

Estatística Multivariada
Aplicada

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

57.5

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Doutor

PSICOLOGIA

100

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

35

Ficha
submetida

Doutor

OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAIS

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

ECONOMIA E GESTÃO

32

Doutor

SOCIOLOGIA

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

40

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

Ciências Económicas

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

32.5

Doutor

SOCIOLOGIA

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

SOCIOLOGIA

100

Licenciado

DIREITO

60

Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Ficha

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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equivalente
Professor Auxiliar ou
Marisa Isabel Silva Cesário
equivalente
Maria Leonor Romão
Professor Associado
Carreiro Fernandes Ferreira convidado ou
da Silva
equivalente
Maria Manuela Martins
Professor Auxiliar ou
Guerreiro
equivalente
Professor Catedrático
Maria Teresa de Noronha
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
Nélia Maria Afonso Norte
equivalente
Assistente convidado
Pedro Viçoso Ferreira
ou equivalente
Pedro Miguel Guerreiro
Professor Auxiliar ou
Patolea Pintassilgo
equivalente
Professor Auxiliar
Pedro Plácido Sousa da
convidado ou
Silva
equivalente
Patrícia Susana Lopes
Professor Associado
Guerrilha dos Santos Pinto ou equivalente
Ricardo José Fialho
Batalha
Renato Nuno Varanda
Pereira
Rui José da Cunha de
Sousa Nunes
Rúben Miguel Torcato
Peixinho
Silvia da Conceição Pinto
de Brito Fernandes
Sérgio Pereira dos Santos
Vanessa Sofia Duarte
Alcântara de Sousa

Assistente convidado
ou equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
ou equivalente
Assistente ou
equivalente

submetida
Ficha
submetida

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

10

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

35

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

Finanças Empresariais

10

Ficha
submetida

Doutor

MÉTODOS QUANTITATIVOS
APLICADOS À ECONOMIA E
GESTÃO

100

Ficha
submetida

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

32.5

Licenciado

ECONOMIA E GESTÃO

50

Doutor

Metodos Quantitativos
100
Aplicados à Economia e Gestão

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Doutor

ECONOMIA E GESTÃO

100

Mestre

SOCIOLOGIA

45

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

4204.5

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff
Tempo integral / Full Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores / PhDs **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10

2015/16 *

28
10

34
1

28
10

34
1

0
10

4
14

0
4

1.3
5.745

28
20
48

38
15
53

28
14
42

35.3
6.745
42.045

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
33
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
7
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
78.8
16.7
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D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
12 funcionários a 100%.
D6.1. Non academic staff:
12 employees at 100%
D6.2. Qualificação:
2 funcionários com Mestrado;
4 funcionários com licenciatura;
2 funcionários com 12º ano;
3 funcionários com 9º ano;
1 funcionário com 4º ano;
D6.2. Qualification:
2 employees with a MSc. degree
4 employees with B.A. degree
2 employees with complete secondary education (12 years)
3 employees with non-completed secondary education (9 years)
1 employee with complete basic education (4 years)

D.7. - Internacionalização
D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

13.5
9
0.9
14.8
0

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

Secretariado geral e de apoio aos cursos de 1º ciclo
Secretariado de apoio aos cursos de 2º ciclo e ao estudante estrangeiro
Secretariado de apoio aos cursos de 3º ciclo
Serviços de informática
Serviço de recursos humanos
Assessoria financeira e patrimonial
Assessoria técnica e desenvolvimento de novos projetos
Secretariado da Direção

2
2
1
2
1
1
1
1
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1
12

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.
C1. Designação:
Universidade do Algarve (DCBM)
C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 2, artigo 16º, nº 2, artigo 18º, nº 3 e artigo
29º, nº 2 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):
Os objetivos definidos para os ciclos de estudos do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) são
coerentes com a missão e estratégia da Universidade do Algarve, que definiu como uma das suas linhas temáticas, a
formação relacionada com a “Saúde e Bem-Estar”, no âmbito da qual se inserem os objetivos definidos para os ciclos
de estudos do DCBM. O DCBM oferece aos seus estudantes um diversificado leque de opções formativas, no âmbito
do 1º, 2º e 3º ciclos, apostando num ensino multidisciplinar de excelência, para que os seus alunos desenvolvam
competências e aptidões aplicáveis em diversos sectores da biomedicina, Medicina e da saúde.1º CICLO: A
Licenciatura em Ciências Biomédicas é um curso de 1º ciclo, com 180ECTS distribuídos por 3 anos curriculares e
acreditado pela A3ES. Esta licenciatura tem como principais objetivos: 1) formar profissionais capazes de dominar os
conceitos e as técnicas da investigação biomédica; 2) formar licenciados aptos para prosseguirem estudos a nível de
2.º e 3.º ciclos em áreas de investigação biomédica fundamental, aplicada, de desenvolvimento tecnológico ou de
diagnóstico; 3) formar profissionais capazes de comunicar e divulgar informação científica.1º CICLO (MI): O Mestrado
Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (MIM-UAlg) é um curso de Medicina inovador em Portugal,
organizado exclusivamente para detentores do 1º ciclo de estudos universitário, que segue uma filosofia de ensino
amplamente testada e comprovada por reputadas universidades internacionais. Esta inovação traduz-se na introdução
de uma cultura de aprendizagem ativa, na maior proximidade com os alunos e destes com a comunidade que
futuramente irão servir, e numa forte aposta na investigação básica e clínica. O nosso objetivo é formar médicos com
os conhecimentos teóricos e técnicos necessários a uma atividade médica de excelência, mas também com a
capacidade de comunicar eficientemente com os doentes e colegas. Em suma, pretende-se que os médicos formados
pela UAlg sejam “profissionais que aliam os mais amplos conhecimentos a uma profunda compreensão da Saúde e da
sua promoção, bem como da Doença, sua prevenção e gestão, encarando sempre o indivíduo como um todo,
integrado no seu contexto familiar e social”. 2º CICLO: O Mestrado em Ciências Biomédicas da Universidade do
Algarve tem como objetivos: 1) formar profissionais com elevados conhecimentos teóricos e práticos sobre os
processos moleculares, celulares e de organogénese em situações normais e patológicas, com uma ênfase particular
nos mecanismos moleculares de doenças, medicina regenerativa e terapia genética; 2) potenciar a formação de
profissionais com uma visão integrada nas diversas áreas de investigação biomédica fundamental ou aplicada; 3)
preparar profissionais com alta capacidade de comunicação científica; e 4) permitir a consolidação dos
conhecimentos e aquisição de uma experiência prática em investigação biomédica fundamental ou aplicada, de
desenvolvimento tecnológico ou de diagnóstico num laboratório investigação na área de interesse do candidato. Este
mestrado não abriu nos anos letivos 2015/16 e 2016/17.
2º CICLO: O Mestrado em Oncobiologia - Mecanismos Moleculares do Cancro, tem como objectivo formar
profissionais com um forte espírito crítico, capazes de dominar os conceitos e as técnicas da Biologia Celular e
Molecular numa perspectiva de investigação biomédica fundamental ou aplicada, com particular enfoque na Biologia
do Cancro. A sequência dos módulos conduzirá os estudantes "from bench to bedside", permitindo a sua
especialização em áreas como desenho de drogas terapêuticas, métodos de diagnóstico e prognóstico e medicina
molecular. Pretende-se assim: 1) familiarizar os alunos com a biologia celular e molecular de células normais e
cancerosas; 2) Ensinar competências analíticas teóricas e práticas utilizadas em investigação biomédica; 3) Expor os
alunos a uma experiência de investigação com a realização de um projecto num laboratório de pesquisa ou num
parceiro clínico equivalente; 4) Preparar os alunos para o emprego como investigadores seja na academia, indústria
ou em laboratórios clínicos, quer directa ou prosseguindo estudos mais aprofundados.3º CICLO: O Programa Doutoral
em Ciências Biomédicas (PDCB) é um curso de 3º ciclo, com 240ECTS distribuídos por 4 anos curriculares, cujo
objectivo é proporcionar educação e formação de qualidade que permita aos alunos prosseguirem os seus objectivos
de carreira, quer na academia, quer em institutos de investigação ou hospitais ou ainda no sector privado. Nesse
contexto, o DCBM proporciona um ambiente académico motivador que favorece o desenvolvimento de competências
multidisciplinares na investigação biomédica. O Programa está ancorado em centros de investigação avaliados pela
FCT (Centro de Investigação em Biomedicina/CBMR e Centro de Ciências do Mar/CCMAR), de qualidade reconhecida a
nível nacional e internacional, que abrangem uma ampla gama de temas transversais às ciências da vida e da saúde.
Para além de desenvolverem competências em investigação científica, os alunos do PDCB são encorajados a
participar em seminários e reuniões científicas, a desenvolver competências de comunicação em ciência e a colaborar
na formação de alunos mais jovens no decorrer dos seus projectos finais de licenciatura ou teses de mestrado.
3º CICLO: O Programa de Doutoramento em Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa (ProRegeM) tem o
objectivo de promover uma formação universitária interinstitucional de 3º ciclo, juntando o DCBM da Universidade do
Algarve e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. O seu objectivo é formar especialistas
altamente qualificados para estudar mecanismos fundamentais de regeneração de tecidos e fomentar novos
desenvolvimentos em Medicina Regenerativa com aplicação clínica. Os estudantes são também iniciados à criação e
gestão de novas oportunidades de negócio nas áreas da biotecnologia e da saúde através de um mini-MBA leccionado
pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Este programa pretende assim formar profissionais
preparados para a investigação, desenvolvimento e liderança, em instituições de investigação, de ensino superior e
empresas. 3º CICLO: O Programa Doutoral em Investigação Clínica e Medicina Translacional (PDIC&MT) foi proposto à
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Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e aguarda decisão sobre a sua acreditação. Esta proposta de
Programa Doutoral vai de encontro aos objetivos do recente criado ABC-Algarve Biomedical Center (Centro
Académico de Formação e Investigação de Biomedicina do Algarve), (PORTARIA 75/2016de 6 de Abril) que visa, entre
outros, modernizar e qualificar a educação médica pós-graduada e contínua; promover uma cultura focada na
elevação da qualidade da investigação académica e clinica num contexto internacional, e assegurar a combinação de
investigação básica, translacional e clinica que permita melhorar os cuidados de saúde prestados à população.
Este Programa Doutoral pretende fornecer uma formação interdisciplinar que capacite os alunos para compreender as
complexas questões científicas, éticas e regulatórias associadas à Investigação Clínica (IC) e dotar o futuro
investigador de competências para realizar estudos clínicos e acrescentar conhecimento pertinente nas áreas médicas
e da saúde. Este programa oferece um trabalho colaborativo com universidades nacionais (Fac. Medicina U. Lisboa;
Fac. Ciências Médicas Univ. Nova Lisboa; Fac. Medicina Univ. Porto), hospitais, centros de investigação, autoridades
de saúde, como o INFARMED ou as ARSs, e um leque de Universidades Internacionais reconhecidas na área da IC
(Université Catholique de Louvain e Université Libre de Bruxelas; Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité;
Universidade Wakeforest).
Oferta formativa não conducente a grau académico: Programa de Formação Contínua para Profissionais de Saúde
A escassa oferta formativa em Medicina/BioMedicina/Saúde na região Algarvia, tem sido apontada pelos profissionais
de saúde como uma das razões pela qual o Algarve apresenta défice de profissionais de saúde (nomeadamente
médicos) e dificuldade em fixar os existentes. Neste contexto, o DCBM abriu em Janeiro 2017 um Programa de
Formação Contínua para Profissionais de Saúde, que conjuntamente com a oferta formativa de outras instituições de
saúde da região, e no contexto do plano de ação do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do
Algarve (ABC), procura dar uma resposta concertada às necessidades de atualização sentidas pelos profissionais de
saúde do Sul.
O Programa baseia-se numa série de cursos não conducentes a grau académicos, em que cada curso é composto por
vários módulos, sendo emitido um certificado de participação por módulo. Se, no contexto de cada curso, forem
realizados módulos suficientes para perfazer um mínimo de 28 horas de trabalho, com avaliação e aprovação, serão as
mesmas horas convertidas em créditos ECTS.
C2. Training offer (article 11th, no. 3, of LBSE; article 3rd of RJIES; article 6th, no. 2, article 16th, no. 2, article 18th, no. 3
and article 29th, no. 2, of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):
The goals set by the Department of Biomedical Sciences and Medicine (DCBM) for it’s study cycles of are consistent
with the mission and strategy of the University of Algarve, which has defined as one of its thematic lines, "Health and
Wellbeing " related training, Within which the objectives defined for the DCBM study cycles are inserted.
The DCBM offers its students a diverse range of training options in the 1st, 2nd and 3rd cycles, based on a
multidisciplinary teaching team of excellence, given our students a opportunity to develop both competences and
aptitudes a in several sectors of health, biomedicine, Medicine
1ST CYCLE: The bachelor degree in Biomedical Science is a 1st cycle course, with 180 ECTS spread across 3
curricular years and accredited by A3ES. The main objectives of this degree are: 1) to train professionals able to
master the concepts and techniques of biomedical research; 2) to train professionals able to proceed to 2nd and 3rd
cycle studies in basic and applied biomedical research, technological or diagnostic development; 3) to train
professionals able to communicate and participate in scientific outreach activities.
1sr cycle (MI): The Integrated Masters in Medicine of the University of Algarve (MIM-UAlg) is an innovative Medicine
course in Portugal, organized exclusively for already holders of a first cycle of university studies, following a teaching
philosophy widely tested and proven by reputed international universities. This innovation is translated by the
introduction of an active learning culture, in the closest proximity to the students and of these with the community that
they will serve in the future, and in a strong commitment to basic and clinical research.
Our goal is to train physicians with the theoretical and technical knowledge necessary for excellence in medical
practice, but also with the ability to communicate effectively with patients and colleagues. It is our purpose to train
physicians to become "professionals who combine the most extensive medical and health knowledge with a deep
understanding of the concept of Health and its promotion, as well as, Disease and its prevention, diagnosis and
management, always analyzing and look to the individual as a whole, Integrated in their family and social context ".
2nd Cycle: The aim of the Master of Science in Biomedical Sciences of the University of Algarve is to: 1) train
professionals with high theoretical and practical knowledge on molecular, cellular and organogenesis processes in
normal and pathological situations, with a particular emphasis on the molecular mechanisms of diseases ,
Regenerative medicine and gene therapy; 2) to promote the training of professionals with an integrated vision in the
various areas of fundamental or applied biomedical research; 3) prepare professionals with high scientific
communication skills; And 4) enable the consolidation of knowledge and acquisition of practical experience in
fundamental or applied biomedical research, technological development or diagnosis in a research laboratory in the
area of interest of the candidate. This master's degree did not open in the 2015/16 and 2016/17 school years.
2nd Cycle: The Master's Degree in Oncobiology - Molecular Mechanisms of Cancer, aims to train professionals with a
strong critical spirit, capable of mastering the concepts and techniques of Cellular and Molecular Biology in a
fundamental or applied biomedical research perspective, with particular focus on Biology of Cancer. The sequence of
modules will lead students "from bench to bedside", allowing them to specialize in areas such as therapeutic drug
design, diagnostic and prognostic methods and molecular medicine. The aim is to: 1) familiarize students with the
cellular and molecular biology of normal and cancerous cells; 2) Teach theoretical and practical skills used in
biomedical research; 3) Expose students to a research experience by carrying out a project in a research laboratory or
an equivalent clinical partner; 4) Prepare students for the employment as researchers whether in academia, industry or
in clinical laboratories, either direct or pursuing further studies.
3rd CYCLE: The doctoral degree in Biomedical Science (PDCB) is a 3rd cycle course, with 240 ECTS spread across 4
curricular years and accredited by A3ES. The main objective of this degree is to provide high quality training to
students so that they can pursue their career goals, whether in an academic context or in research or clinical research
center, both in the public and private sector. Within this context, DCBM provides a motivating academic environment
that nurtures the development of multidisciplinary competences in biomedical research. The PDCB is anchored in
research centers evaluated by FCT (Center for Biomedical Research-CBMR and the Centre of Marine Sciences –
CCMAR), of international reputation, that cover a broad range of research areas transversal to life and health sciences.
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Besides the developmento of competences related to research, the PDCB students are encouraged to participate in
seminars and scientific reunions, to develop science outreach and communication, as well as collaborating in the
training of younger students for their undergraduate or master thesis.
3rd Cycle: The Doctoral Program in Regenerative Medicine and Mechanisms of Disease (ProRegeM) aims to promote
an inter-institutional education at the 3rd cycle level of the University, joining the DCBM of the University of Algarve
and the Faculty of Medical Sciences of the New University of Lisbon. Its aim is to train highly qualified specialists to
study fundamental mechanisms of tissue regeneration and foster new developments in Regenerative Medicine with
clinical application. Students are also initiated to create and manage new business opportunities in the areas of
biotechnology and health through a mini-MBA taught by the Faculty of Economics of the University of Algarve. This
program aims to train professionals prepared for research, development and leadership in research institutions, higher
education and companies.
3rd Cycle: The Doctoral Program in Clinical Research and Translational Medicine (PDIC & MT) was proposed to the
Agency for Evaluation and Accreditation of Higher Education and is awaiting it’s finaldecision on its accreditation. This
proposal for a Doctoral Program is in line with the objectives of the recently created ABC-Algarve Biomedical Center
(PORTAL 75/2016 of April 6), which aims, among other things, to modernize and qualify the Postgraduate and
continuing medical education, promote a culture focused on raising the quality of academic and clinical research in an
international context, and ensure the combination of basic, translational and clinical research to improve the health
care provided to the population.
This Doctoral Program aims to provide an interdisciplinary training that empowers students to understand the complex
scientific, ethical and regulatory issues associated with Clinical Research and to equip the future researcher with
competencies to perform clinical studies and add pertinent knowledge in the medical and health areas . This program
offers a collaborative work with national universities (Fac. Medicina U. Lisboa, Fac. Medical Sciences Univ. Nova
Lisboa, Fac. Medicina Univ. Porto), hospitals, research centers, health authorities such as INFARMED or ARSs and
several international Universities (Université Catholique de Louvain and Université Libre de Bruxelles, Université Paris
Descartes, Sorbonne Paris Cité and Wakeforest University).
The lack of training in Medicine / BioMedicine / Health in the Algarve region has been pointed out by health
professionals as one of the reasons why the Algarve has a shortage of health professionals (in particular physicians)
and difficulties in allocating existing ones.
In this context, the DCBM opened in January 2017 a Continuing Training Program for Health Professionals, that
together with the training offer by other health institutions in the region, and in the context of the activities developed
by the Algarve Biomedical (ABC) in it’s action plan, seeks to give a concerted response to the updating needs felt by
health professionals in the South region of Portugal.
The training program is based on a series of non-academic courses, where each course consists of several modules. A
participation certificate is issued per module. If, in the context of each course, sufficient modules are carried out,
regarding a minimum of 28 hours of work, with corresponding evaluation and approval, the same hours will be
converted into ECTS credits.
C3. Estudantes:
Face à procura DCBM tem apresentado ao longo dos anos um aumento no número de alunos, correspondente ao
aumento do número de vagas e capacidade formativa.
O número de alunos inscritos em cursos de 1º ciclo e Mestrados Integrados subiu de 307 alunos no ano letivo de
2014/2015 para 326 em 2015/2016; a nível de 2º ciclo houve uma ligeira diminuição de 47 para 46 alunos inscritos e a
nível de 3º ciclo subiu de 41 para 47 alunos inscritos, perfazendo um total de 419 inscritos em 2015/2016 face aos 395
em 2014/2015.
Licenciatura em Ciências Biomédicas - para além do preenchimento das 48 vagas disponíveis pelo regime geral de
acesso (embora em cada ano haja 2-4 que não finalizam a inscrição), a licenciatura em ciências biomédicas recebeu
ainda alunos provenientes de outros regimes de acesso ao ensino superior (mudanças de curso, maiores de 23,
transferências, titulares de cursos médios e superiores, bolseiros nacionais PALOP e concurso especial para
estudantes internacionais). Nestes regimes, em 2014/2015 este curso acolheu 9 candidatos, em 2015/2016 acolheu 7 e
em 2016/2017 o número de candidatos subiu para 14.
De referir que uma parte das Mudanças e Transferências de Curso, que não se encontra quantificada, é relativa a
movimentos internos de estudantes, não constituindo novos ingressos na instituição. A partir de 2015/16, a Portaria
n.º 181-D/2015, de 19 de junho, tornou obrigatório a realização dos exames nacionais do ensino secundário
correspondentes às provas de ingresso fixadas para o curso de destino, o que reduziu, só por si, o número de
potenciais candidatos a este contingente. De qualquer modo, 2015/16 ficará marcado pelo primeiro ano de
recrutamento efetivo através do Concurso Especial para Estudante Internacional, na sequência da legislação
publicada em março de 2014 (Decreto-Lei n.º 26/2014, de 10 de março). Todos os estudantes recrutados são oriundos
do Brasil.
Em suma, entre 2014 e 2017, verificou-se uma quebra nas “Mudanças e Transferências de Curso”, que foi largamente
compensada pelo aumento do número de “Alunos titulares de cursos médios e superiores” e “Alunos provenientes do
Concurso Especial para Estudante Internacional”.
Mestrado Integrado em Medicina – Até ao ano letivo 2013/14, o curso de Medicina da Universidade do Algarve abriu
apenas 32 vagas/ano. Este número aumentou para 48 no ano letivo de 2014/15. Em todos os anos o número de
candidatos é muito superior ao número de vagas, conferindo assim uma boa margem de seleção, não só através do
uso testes cognitivos mas também através de métodos de avaliação de “soft skills”.
O Mestrado em Oncobiologia tem como objectivo proporcionar uma formação académica especializada na área do
cancro, a alunos que venham de qualquer área das Ciências da Saúde ou Ciências da Vida. O objectivo de recrutar
alunos nacionais e internacionais tem sido atingido com sucesso. Na grande maioria os alunos têm sido recrutados de
dentro da UAlg, mas temos igualmente recrutado com sucesso alunos das Universidades de Coimbra, do Porto, da
Beira Interior, por exemplo. Internacionalmente, temos recebido principalmente alunos vindos de Cabo Verde. Tendo
aberto em 2013-2014, o único ano em que não tivemos um número de candidaturas excedente foi o ano lectivo de
2014-2015, em que se verificou uma redução drástica no número de alunos de mestrado ao longo do país. Todos os
nossos alunos têm sido recrutados pelo regime geral de acesso, embora estejam estabelecidas quotas para outros
contingentes.
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C3. Students:
The DCBM has presented over the years an increase in the number of candidates and of students, corresponding to
the increase in the number of places and formative capacity.
The number of students enrolled in 1st cycle courses and Integrated Master Programs increased from 307 students in
the academic year 2014/2015 to 326 in 2015/2016; at the 2nd cycle level there was a slight decrease from 47 to 46
students and at the 3rd cycle level it increased from 41 to 47 enrolled students, making a total of 419 enrolled in
2015/2016 compared to 395 in 2014/2015.
Bachelor in Biomedical Sciences – the course has received a number of students originating from other regimens of
access to higher education in addition to the 48 available places from the general access. Every year there are 2-4students who do not formalize their registration.
In 2014/2015 this course received 9 applications, 7 applications in 2015/2016 and in 2016/2017 the number of
candidates rose to 14.
It is worth mentioning that part of Changes of Course and Transfers of Course, which are not quantified, refers to
internal changes, not counting as new registrations in the institution. As of 2015/16, Portaria n.º 181-D/2015, of June 19,
as made mandatory the completion of national exams of secondary school corresponding to the access exams
established for the intended course, which has decreased, by itself, the number of potential applicants for this regimen
of access. Anyway, 2015/16 is branded as the first year of recruitment through the Special Regimen for International
Students, following the law published on March 2014 (Decreto-Lei n.º 26/2014, from March 10). All the students
recruited by this regimen originate from Brazil. Overall, between 2014 and 2017, there was a decrease in Changes of
Course and Transfers of Course, which was largely compensated by the increase in the number of students already
carrying a degree and those from Special Regimen for International Students.Integrated Masters in Medicine - Until the
academic year 2013/14, the Medicine course of the University of Algarve opened only 32 vacancies / year. This number
has increased to 48 in the 2014/15 school year. In all years the number of candidates is much higher than the number
of places, thus giving a good margin of selection, not only through the use of cognitive tests but also through methods
of evaluation of "soft skills".
The Master's Degree in Oncobiology aims to provide specialized academic training in the field of cancer to students
coming from any area of Health Sciences or Life Sciences. The goal of recruiting national and international students
has been successfully achieved. The vast majority of the students have been recruited from UAlg, but we have also
recruited students from the Universities of Coimbra, Porto and Beira Interior, for example. Regarding to the
internationalization, we have mainly received students from Cape Verde. Opened in 2013-2014, the only year in which
the course didn’t have a surplus number of applications was the academic year 2014-2015, which saw a drastic
reduction in the number of master’s students throughout the country. All our students have been recruited under the
general access regime, although quotas for other contingents have been established.
C4. Diplomados:
Ao longo dos últimos anos, o número de graduados no curso de Ciências Biomédicas subiu de 31 no ano letivo de
2013/2014 para 35 em 2014/2015. A nível de Mestrado o número de 45 diplomados manteve-se em 2013/2014 e em
2014/2015 sendo que houve um aumento no Mestrado Integrado em Medicina de 29 diplomados em 2013/2014 para 32
em 2014/2015. No que diz respeito aos Doutoramentos, em 2013/2014 o DCBM contou com 4 diplomados e 9 em
2014/2015. Houve um aumento de cerca de 11% no número de diplomados do DCBM, entre 2013/2014 (80) e 2014/2015
(89). A maior parte dos licenciados em CBM da Universidade do Algarve prosseguiu os seus estudos e encontrasse
inserido no mercado de trabalho ou em fase de formação avançada. Na sua maioria estes licenciados estão inseridos
nas atividades de investigação e formação avançada no âmbito de unidades de investigação classificadas com Muito
Bom ou Excelente, e que se traduzem na possibilidade de participar num elevado número de projectos financiados
(FCT, QREN, FP7), publicações científicas, participações em congressos/conferências e possibilidade de interagir com
estudantes mais avançados (mestrado, doutoramento e pósdoutoramento), e investigadores. Políticas de
empregabilidade pouco claras em Ciências Biomédicas e áreas afins podem ter um impacto negativo sobre a
empregabilidade dos estudantes que terminam o curso.As 4 edições do MIM-UAlg apresentam uma elevada
percentagem de graduações em relação ao número de alunos inscritos em cada edição (sempre superior a 90% nas 4
edições já finalizadas). Este importante dado reforça o compromisso de qualidade do nosso curso, mas também o
compromisso profissional que os nossos alunos fazem à entrada do curso. Estes encontram-se a desenvolver
atividade clínica nos mais diversos hospitais do nosso país. Desde a primeira edição do curso que existiu uma enorme
preocupação em formar profissionais competentes, humanos e com enorme qualidade. Esta aposta permite que os
médicos formados pelo nosso curso se integrem perfeitamente em qualquer unidade hospitalar do país, mas também
que tenham a possibilidade de escolher o seu percurso profissional. O MIM-UAlg tem também contribuído de forma
muito significativa para a fixação de médicos na região do Algarve, ajudando assim a contrariar a grande carência de
clínicos na região. Em cada uma das 3 edições do MIM-UAlg existiu uma fixação de mais do dobro de médicos no
Algarve, em relação a este número à entrada da respectiva edição. Na 3º edição do MIM-UAlg metade dos graduados
efetuou o “Ano Comum” no Algarve. Na primeira ronda de alunos, o Mestrado em Oncobiologia alcançou uma taxa de
sucesso de 81% da graduação (13 de 16). No entanto, dois dos alunos ainda pretendem graduar-se, mas infelizmente
tiveram que adiar a sua tese. No ano seguinte, 2014-2015, dos seis alunos, dois formaram-se, dois têm provas de
defesa programadas para maio de 2017, uma abandonou por motivos de doença e outro decidiu mudar de área
(atualmente a estudar direito). A terceira ronda de alunos, está atualmente a terminar o seu ano de tese. Uma aluna irá
realizar provas de defesa excepcionalmente em junho de 2017, uma vez que tem uma bolsa de doutoramento para
começar em setembro na Bélgica, o que exige uma graduação antecipada.
Nesse sentido, alguns dos nossos alunos prosseguiram os seus estudos, ingressando em doutoramentos em Portugal
e no estrangeiro, onde se incluem centros como o Institut Curie (França), o Trinity College Dublin (Irlanda) e a
Universidade de Colónia (Alemanha). Alguns de nossos graduados entraram no mercado de trabalho, tendo
ingressado em laboratórios de investigação e empresas farmacêuticas.
C4. Graduates:
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Over the last few years the Biomedical Sciences Course has presented an increase in the number of graduates, having
risen from 31 graduates in 2013/2014 to 35 in 2014/2015. At Master level the number of graduates maintained in
2013/2014 and in 2014/2015 (45) and there was an increase in the Medicine Integrated Master degree from 29 graduates
in 2013/2014 to 32 in 2014/2015. With regard to PhDs, in 2013/2014 the Department had 4 graduates and it raised to
more than the double in 2014/2015 with 9 graduates. There was an increase of about 11% in the number of graduates in
2014/2015 (89) compared to 2013/2014 (80).The majority of the CBM graduates from the University of Algarve has
pursued their studies and is either in the work market or pursuing further advanced training. These graduates are
integrated in advanced training and research activities within the scope of research units evaluated as Very Good or
Excellent, and that translates into the ability to participate in a high number of financed projects (FCT, QREN, FP7),
publications, participating in conferences and interacting with more advanced researchers. The current employment
politics in the biomedical sciences may have a negative impact on the ability of the biomedical science graduates to
find a job in their area of training and education.
The 4 editions of MIM-UAlg has presented a high percentage of graduations in relation to the number of students
enrolled in each edition (always higher than 90% in the 4 editions already completed). This fact reinforces the
important quality commitment of our course, and also the professional commitment that our students make at the
entrance of the course. MIM-UALG Graduates are currently developing clinical activity in the most diverse hospitals of
our country. Since the first edition of MIM-UALG course there has been a huge concern to train competent, human and
high quality professionals. This commitment allows the doctors trained by our course to integrate perfectly into any
hospital unit in the country, but also to have the possibility to choose their individual career path. MIM-UAlg has also
made a significant contribution to the establishment of doctors in the region of Algarve, helping to counteract the great
shortage of clinicians in the region. In each of the 3 editions of MIM-UAlg there was a fixation of more than the double
doctors in the region of Algarve, in relation to this number at the entrance of the respective edition. In the 3rd edition of
MIM-UAlg half of the graduates made their “Common Year” in the Algarve region. In the first round of students, the
MSc in Oncobiology achieved a success rate of 81% of graduation (13 out of 16). Nevertheless, two of the students are
still intending to graduate, but unfortunately had to postpone their thesis. The following year, 2014-2015, out of six
students, two have graduated; two have their vivas scheduled for May 2017; one abandoned due to health problems
and another decided on a career change (currently studying law). The third round of students is currently finishing
their thesis year, but one is graduating exceptionally in June 2017, as she has a PhD fellowship to begin in September
in Belgium, which requires an early graduation.
On that note, some of our students have pursued further studies, carrying onto PhD studies in Portugal and outside,
the latter including Institut Curie (France), Trinity College Dublin (Ireland) and University of Cologne (Germany). Some
of our graduates have entered the job market, having joined research labs and pharma companies
C5. Corpo docente:
O Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina tem vindo nos últimos anos a recrutar investigadores com
reputação internacional nas áreas da investigação básica e translacional, médicos especialistas hospitalares dos
Centros Hospitalares do Algarve, Hospital Garcia de Orta, Hospital de Setúbal, Hospital do Litoral Alentejano, Hospital
Beatriz-Ângelo e Évora e médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF) que estão distribuídos por toda a
região Algarvia, permitindo aos alunos um contacto com as diferentes realidades e especialidades médicas. Para além
destes, foi estabelecido com a Faculdade de Medicina de Lisboa um protocolo de colaboração na docência do MIMUAlg. Assim sendo, atualmente o ensino no DCBM é assegurado por:
- 36 Médicos (10 a tempo integral e 26 a tempo parcial) (com doutoramento: 10 a tempo integral e 7 a tempo parcial;
com doutoramento em curso: 4)
- 19 Investigadores na área da Ciências da Saúde/Biomedicina (13 a tempo integral e 6 a tempo parcial)
Com a colaboração de:
- 69 Médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF)
- 94 Médicos especialistas hospitalares.
O DCBM tem neste momento necessidade de contratar mais Professores e, especialmente, uma necessidade gritante
de permitir progressão de carreira aos docentes que já estando no departamento há vários anos e possuindo um CV
muito superior ao da sua categoria, começaram a abandonar a Universidade em prol de outras partes do país, e do
mundo, onde têm outras oportunidades. Isto tem de ser evitado a todo o custo.
Os programas de investigação dos docentes decorrem nas instalações state-of-the–art dedicadas à investigação
biomédica do DCBM. A existência de um corpo docente extremamente vocacionado para uma perspectiva clínica
fornece aos alunos das diferentes ofertas formativas do DCBM um contacto maioritário com pessoal médico,
especialmente, mas não só, durante o curso de Medicina. No MIM-UAlg, este contacto com o corpo docente médico
estende-se pelas UCs Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), Clínicas de Medicina Geral e Familiar, Clínicas
Hospitalares, Seguimento Integrado na Comunidade (SIC), Módulo de Escolha de Estudante (MEE) e ainda Laboratório
de Aptidões Clínicas (LAC).
C5. Teaching staff:
In past recent years, the Department of Biomedical Sciences and Medicine has been recruiting researchers with an
international reputation in the areas of basic and translational research, hospital medical experts from: the Algarve
Hospital Centers, Garcia de Orta Hospital, Setúbal Hospital, Hospital of Litoral Alentejano, Hospital Beatriz-Ângelo and
Évora and specialists in General Practice (GPs), which are distributed throughout the Algarve region, allowing
students to get in touch with the different medical specialties. Additionally a collaboration protocol for teaching
exchange was established between the Medical School of Lisbon and MIM-UAlg. Thus, the current faculty of the DCBM
is characterized as follows:
- 37 medical doctors (10 full-time professors and 27 not full time) (with PhD: 10 full-time professors and 7 not full-time;
ongoing PhD: 4)
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- 20 researchers in the area of Health Sciences / Biomedicine (14 full-time professors and 6 not full time);
With the collaboration of:
- 69 General Practitioners (GPs)
- 94 hospital specialists
The DCBM now has a need to hire additional Professors and, especially, a compelling need to allow career progression
to faculty who have been in the department for several years and have a CV superior to their category, who are
beginning to leave the University in favor of other parts of the country, and of the world, where they have better
opportunities. This has to be avoided at all costs.
The faculty's research programs take place in state-of-the-art facilities, dedicated to biomedical research at DCBM. The
existence of a faculty highly oriented to a clinical perspective provides the students of the different training offers of
the DCBM a majority contact with medical personnel, especially, but not only, during the course of Medicine. At MIMUAlg, this contact with the medical faculty extends through Problem-Based Learning (ABP), General and Family Clinic
Clinics, Hospital Clinics, Integrated Community Follow-Up (SIC), Student Choice Module (MEE) ) And the Clinical
Aptitude Laboratory (LAC).

Perguntas C6. a C10.
C6. Instalações:
Os vários cursos lecionados no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM), utilizam instalações
específicas, afetas ao DCBM, a que corresponde uma área total de 1006,8 m2, distribuídos por um conjunto de
serviços de apoio (Secretariado do Conselho Consultivo e Pedagógico; Unidade de Apoio à Gestão Financeira e
Recursos Humanos; Unidade de Apoio à Gestão Académica; Unidade de Apoio ao curso de Medicina e Formação
Avançada; Apoio ao Laboratório de Simulação, serviço informático e audio-visual) num total de 202,1 m2. Gabinetes
de Docentes 317 m2. Salas de aula e Laboratórios (Laboratórios de Simulação Médica, Laboratório de Imagiologia
Médica num total de 487,1 m2.
Adicionalmente, os cursos lecionados pelo Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, utilizam um conjunto de
espaços alocados a outras Unidades Orgânicas da UALG. Assim, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, são
utilizados anfiteatros, salas de aula, e salas de estudo (578m2), e vários laboratórios como Laboratório de informática
(47,32m2); Laboratório de cultura de células; Laboratório de Biologia Molecular; Laboratório de Histologia; Laboratório
de Citometria, Laboratório 2.38 (Ed.7-FCT); São ainda utilizados na Faculdade de Economia Salas de informática
(231,69m2):
Os cursos do DCBM utilizam ainda espaços da Universidade do Algarve alocados ao Centro de Investigação em
Biomedicina (CBMR), num total de 464,3m2, nomeadamente, para os cursos de 2º e 3º Ciclo são usados os seguintes
Laboratórios: Lab 1.12: Lab. células estaminais (62,9m2); Lab 1.14: Lab. divisão celular (65m2); Lab 1.16 (26m2); Lab
1.17: Lab. Cronobiologia (35m2); Lab 1.18 (20,5m2); Lab 1.19: Lab. química biologia molecular (62 m2); Lab 2.21: Lab.
microbiologia (43m2); Lab 2.22: Lab. bioencapsulação e degradação proteica (65m2); Lab 2.32: Lab. enzimologia
(33,5m2); Lab 3.29: Lab. de cultura de células animais (23 m2); Lab 3.31: Lab. DNA recombinantes (18,5m2) e Lab 3.31.1
(9,9m2).
C6. Facilities:
The various courses taught in the Department of Biomedical Sciences and Medicine (DCBM), use specific DCBM
facilities, corresponding to a total area of 1006.8 m2, distributed by support services (Secretariat of the Advisory and
Pedagogical Council , Financial Management and Human Resources Support Unit, Academic Management Support
Unit, Medicine and Advanced Training Support Unit, Simulation Laboratory, computer and audio-visual services) for a
total of 202.1 m2. Teachers' offices 317 m2. Classrooms and Laboratories (Medical Simulation Laboratories, Medical
Imaging Laboratory with a total of 487.1 m2. Additionally, the courses taught by the Department of Biomedical
Sciences and Medicine, use a set of spaces allocated to other Organic Units of the UALG. Thus, in the Faculty of
Science and Technology, amphitheaters, classrooms, and study rooms (578m2) are used. Also several laboratories as:
Computer Laboratory (47.32m2); Cell culture laboratory; Laboratory of Molecular Biology; Histology Laboratory;
Laboratory of Cytometry, Laboratory 2.38 (Ed.7-FCT); In the Faculty of Economics we use: Computer classrooms
(231.69m2) and the Amphitheater (auditorium)(782,73m2). The courses of the DCBM also use spaces of the University
of Algarve allocated to the Center of Research in Biomedicine (CBMR), in a total of 464.3m2, namely, for the 2nd and
3rd Cycle courses. The following Laboratories are used: Lab 1.12: Lab. Stem cells (62.9m2); Lab 1.14: Cell division
division (65m2); Lab 1.16 (26m2); Lab 1.17: Lab. Chronobiology (35m2); Lab 1.18 (20.5m2); Lab 1.19: Chemical
molecular biology laboratory (62 m2); Lab 2.21: Lab. Microbiology (43m2); Lab 2.22: Lab bioencapsulation and protein
degradation (65m2); Lab 2.32: Lab. Enzyme (33.5m2); Lab 3.29: Lab of culture of animal cells (23 m2); Lab 3.31:
Recombinant DNA Lab (18.5m2) and Lab 3.31.1 (9.9m2).
C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A investigação do DCBM está estreitamente ligada à do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), que em 2014
foi avaliado pela FCT e qualificado de “Muito Bom”, tendo recebido financiamento para o triénio no valor de 240.480€.
O CBMR dedica-se à investigação de mecanismos de doença e seus tratamentos, sendo que a sua investigação vai
desde a ciência básica à investigação translacional e aplicada. O CBMR é composto por investigadores de diversas
áreas de investigação, abrangendo o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Ciências Biológicas e
Bioengenharia, Química e Farmácia, além de um número de médicos e investigadores médicos com base no Hospital
do Algarve. Este centro nasceu em 2014 na sequência do CBME (Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural), após
a dissociação do Laboratório Associado IBB, de que fazia parte o CBME.
A comunidade científica do CBMR é ampla e forte, garantindo uma posição única e privilegiada para colaborar numa
vasta gama de áreas científicas, o que resulta num ambiente dinâmico e altamente produtivo. As colaborações do
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CBMR vão desde outros centros da UAlg até consórcios nacionais e internacionais, sendo que cada um dos seus
Investigadores Principais tem ainda redes mundiais de colaboradores que vão do INSERM, às Universidades de
Cambridge, Oxford e Toronto, passando também por companhias farmacêuticas, como a Bayer. Existem cinco Grupos
de Investigação, onde se integram os 21 Investigadores Principais. Estes grupos são: Biologia Computacional e de
Sistemas, Neurociências Cognitivas, Biomedicina Molecular, Oncobiologia e Células Estaminais e Desenvolvimento.
Ao CBMR pertencem 42 membros integrados, todos eles altamente ativos, cientistas experientes com excelente
produção científica e fortes experiência na supervisão de estudantes pré e pós-doutorados. O CBMR desenvolve
também um papel importante no reforço do domínio das Ciências da Saúde na região do Algarve, promovendo uma
abordagem altamente colaborativa envolvendo cientistas, engenheiros e equipas médicas, estreitando assim a relação
Universidade / Hospital do Algarve.
Como consequência, em Abril de 2016 foi decretada a formação do Centro Académico e Clínico do Algarve (ABC), que
engloba o DCBM, o CBMR e o CHA, com o objectivo de elevar a formação, investigação e atividades clínicas na região.
O ABC promoveu já um encontro científico, as 1ªs Jornadas do ABC e tem apoiado a divulgação de resultados
científicos e participação em ensaios clínicos.
A produção científica do CBMR é excelente como evidenciado não só pelo volume de publicações em revistas
internacionais com arbitragem, como pela qualidade dessas revistas. No currículo dos membros do CBMR, nos
últimos cinco anos, contam-se revistas como a Nature, Lancet, Nature Genetics e Cancer Discovery, entre outras.
Desde 2014 publicaram-se mais de 150 artigos em revistas internacionais com arbitragem, que mereceram mais de
7500 citações, e 6 capítulo de livros. Os seus membros asseguraram também financiamento para 17 projectos, de
fontes nacionais e internacionais (de salientar um Long-term Dutch Gravitation Grant, um Marie Curie Career
Integration Grant, e três Prémios Maratona da Saúde).
A actividade científica do CBMR também tem sido alargada à organização de 7 conferências científicas e organização
de múltiplos eventos de extensão de disseminação da actividade científica, do qual salientamos os “Dia Aberto da
UAlg” e a “Semana do Cérebro”.
Para além do CBMR, alguns docentes do DCBM integram também outros centros, tais como o CCMAR, na
Universidade do Algarve.
C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
The research of DCBM is closely linked to the Centre for Biomedical Research (CBMR), which was evaluated, in 2014
by FCT, and qualified as "Very Good", received a funding of € 240,480, for a the three-year period.
CBMR is a research center dedicated to the investigation and treatment of disease and their research ranges from
basic science to translational and applied research. CBMR is composed of researchers from diverse areas
encompassing the Departments of Biomedical Sciences and Medicine, Biological Sciences and Bioengineering,
Chemistry and Pharmacy, in addition to a number of clinicians and medical researchers based within the Hospital of
Algarve. This center was born in 2014, following CBME (Center for Molecular and Structural Biomedicine), after the
dissociation of the Associated Laboratory IBB, which was part of the CBME.
CBMR scientific community is broad and strong, ensuring a unique and privileged position to collaborate in a wide
range of scientific areas, resulting in a dynamic and highly productive environment. CBMR collaborations range from
other UAlg research centers to national and international consortiums. CBMR PI’s have also a worldwide network of
collaborators, ranging from INSERM to Cambridge, Oxford and Toronto Universities, as well as pharmaceutical
companies, like Bayer. There are five Research Groups, where the 21 Principal Investigators are integrated. These
groups are: Computational Biology and Systems, Cognitive Neurosciences, Molecular Biomedicine, Oncobiology and
Stem Cells and Development. To the CBMR belong 42 integrated members, all of them highly active, experienced
scientists with outstanding track records, and extensive student and postdoctoral supervision. CBMR also plays an
important role in strengthening the field of Health Sciences in the Algarve region, promoting a highly collaborative
approach involving scientists, engineers and medical teams, narrowing the University/Hospital relationship.
As a consequence, in April 2016 was created Algarve Biomedical Center (ABC), a consortium between DCBM, CBMR
and CHA, that aims to increase training opportunities, as well as research and clinical activities in the region. ABC has
already promoted a scientific meeting, the 1st ABC Conference, and has supported the dissemination of scientific
results and the participation in clinical trials.
CBMR scientific production is outstanding, as evidenced not only by the volume of publications in international
refereed journals, but also by the quality of these journals. On CBMR member’s curricula, we can found, in the last 5
years, publications in magazines such as Nature, Lancet, Nature Genetics and Cancer Discovery, among others.
Since 2014 more than 150 articles have been published in refereed international journals, which have received over
7500 citations, and 6 book chapters. CBMR members also ensure funding for 17 projects, from national and
international sources (we highlight: a Long-term Dutch Gravitation Grant, a Marie Curie Career Integration Grant, and
three Health Marathon Awards).
CBMR scientific activity has also been extended to the organization of 7 scientific conferences and the organization of
multiple outreach activities, including the "UAlg Open Day" and the "Brain Awareness Week".
In addition to the CBMR, some teachers of the DCBM also integrate other centers, such as CCMAR, at the University of
Algarve.

C8. Produção artística:
O DCBM promoveu, nas suas instalações, uma exposição de fotografia científica gentilmente cedida pela Sociedade
Portuguesa de Biologia do Desenvolvimento (SPBD), a ArtDevo, que previamente estava exposta no Museu de História
Natural de Lisboa. A intenção é continuar estas ações de promoção da Ciência, e não só.
C8. Artistic output:
The DCBM promoted in its facilities an exhibition of scientific photography kindly provided by the Portuguese Society
for Developmental Biology (SPBD), ArtDevo, which was previously exhibited in the Museum of Natural History of
Lisbon. The intention is to continue these actions of promotion of Science, and not only.
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C9. Prestação de serviços à comunidade:
Em 2017 foi criada a Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Alentejo (UFAA), cujo apoio técnico e científico é
dado pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - ABC, mais propriamente através de
um dos elementos do seu consórcio, o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM). A UFAA visa a
vigilância da efetividade e segurança dos medicamentos utilizados no Algarve e Alentejo, bem como o
desenvolvimento de uma rede de proximidade com os prestadores de cuidados de saúde e os doentes.
A UFAA tem o apoio técnico do DCBM quer nas atividades atrás referidas quer na implementação de estudos de
farmacovigilância ativa, classificados como estudos de fase IV que estão a ser implementados pela UFAA em termos
nacionais em estreita colaboração com o INFARMED.
O Laboratório de Investigação e Formação em Emergência (LIFE) nasceu no seio do DCBM, tendo lançado em 2015 o
Projeto Crescer a Salvar, um projeto em que é assegurada a formação em Suporte Básico de Vida a alunos do 7º, 8º e
9º anos das escolas públicas do Algarve. Recentemente, o LIFE foi integrado no ABC e, neste contexto, não só foi
possível alargar o projeto “Crescer a Salvar” como, em parceria com a ARS Algarve, criar o Projeto Algarve Coração
Seguro que visa tornar o Algarve num paradigma de segurança para os turistas e para os Algarvios. Assim sendo o
ABC uniu esforços com a Associação de Hoteleiros e Empreendimentos Turísticos do Algarve - AHETA e com a
Região de Turismo do Algarve - RTA para a implementação de uma rede de cuidados de Suporte Básico de Vida e
Desfibrilhação Automática Externa nos hotéis e empreendimentos turísticos e nos espaços públicos relacionados com
o turismo no Algarve.
Adicionalmente, os docentes do DCBM estão envolvidos em atividades de divulgação científica, nas escolas, palestras
para o público em geral e em diversos eventos. Estas atividades são promovidas pela UAlg, pelas Unidades orgânicas
e pelos Centros de Investigação através de vários eventos, incluindo o Dia Aberto, a semana do Cérebro, o projecto
Labit, os cursos de verão, a noite internacional dos investigadores, entre outros.
Por iniciativa dos estudantes e através do NEMED, têm ocorrido ações de divulgação na comunidade, como por
exemplo, O Hospital dos pequenitos, uma ação de sensibilização com o intuito de reduzir a apreensão das crianças
perante a ida ao médico.
Os cursos de formação de tutores de PBL, que correm periodicamente na UAlg, têm sido abertos ao público e
frequentados por docentes da FM-UNL, da FMUL da FMUP e da U. Minho.
Por último, o DCBM tem apoiada a realização de várias ações de formação médica, tais como: Forte Summer School
(Ortopedia); Jornadas do Internato Médico do Algarve (JIMA), Cursos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia; Curso
de Formação da Prova Nacional de Acesso ao Internato Médico; 7º congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
Minimamente Invasiva; Workshop em Procriação Medicamente Assistida.
C9. Consultancy:
In 2017 the Unit of Pharmacovigilance of Algarve and Alentejo (UFAA) was created. Technical and scientific support to
this unit are provided by the Academic Center for Research and Biomedical Training of the Algarve - ABC, more
specifically through one of its consortium members, the Department of Biomedical Sciences and Medicine (DCBM).
The UFAA aims to monitor the effectiveness and safety of medicines used in Algarve and in Alentejo, as well as,
developing a network of proximity to health care providers and patients.
The UFAA also has the has the technical support of the DCBM in the implementation of active pharmacovigilance
studies classified as Phase IV studies that are being implemented by the UFAA in national terms and in close
collaboration with INFARMED.
The Emergency Research and Training Laboratory (LIFE) was born within the DCBM, having launched in 2015 the
Growing Save Project, a project in which Basic Life Support is provided to 7th, 8th and 9th grade students in the public
schools of the region of Algarve. Recently, LIFE was integrated into ABC and, in this context, not only was it possible
to extend the "Grow Save" project but, in partnership with ARS Algarve, to create the Algarve Safe Heart Project, which
aims to make Algarve a tourist Health safety site. Thus, ABC joined forces with the Association of Hoteliers and Tourist
Enterprises of the Algarve - AHETA and with the Region of Tourism of the Algarve - RTA for the implementation of a
network of Basic Life Support and External Automatic Defibrillation in both hotels and tourism enterprises and in
several public spaces related to tourism in the Algarve.
DCBM teachers and researchers are involved in several activities of scientific dissemination. These activities are
promoted by UAlg, DCBM, other Organic Units and the Research Centers through various events, including Open Day,
Brain Week, Labit project, summer courses, international researchers' evening, lectures carried out in schools and also
to the general public and in various reginal and national events .
At the initiative of MIM-UALG students and through the NEMED, there have been community outreach actions, such as
The Little Children's Hospital, that aimed to reduce the children's apprehension when they go to the doctor.
The PBL tutors training courses, which run periodically at UAlg, have been open to the public and attended by
professors from UNL, UP and U.Minho FM.
Finally, the DCBM has supported the implementation of various medical training actions, such as: Forte Summer
School (Orthopedics); Jornadas do Internato Médico do Algarve (JIMA), Courses of the Portuguese Society of
Gynecology; Training Course of the National Examination for Access to Medical Internship; 7th Congress of the
Portuguese Society of Minimally Invasive Surgery; Workshop on Medically Assisted Raising
C10. Colaboração nacional e internacional:
Para as suas actividades de investigação os docentes do DCBM dividem-se entre dois grandes centros de
investigação da UAlg: 1) o CBMR com investigação e nas áreas da Biologia do Desenvolvimento, da Biologia
Computacional, da Genética da Patologia e Terapêutica do Cancro e da Medicina Regenerativa; e 2) o CCMAR na área
da Biologia do Osso e Cartilagem.
As atividades científicas são integradas em projetos de índole nacional e internacional, dependendo da oportunidade
de financiamentos disponíveis. Os docentes do DCBM desde o ano lectivo 2015 estão envolvidos em mais de 40
colaborações com equipas de investigação sediadas nos principais centros NACIONAIS de investigação na área das
Ciências Biomédicas, incluindo o IGC, IMM, IMed, Cedoc, I3S, 3Bs, IHMT, INSA, CESPU, IST, CNC, CCMAR entre outros,
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e com cerca de 55 centros de investigação/Universidades INTERNACIONAIS (entre os quais Cambridge, Oxford,
Edimburgo, UCL, Sheffield, Queens, Bath no Reino Unido; Universidade da California, Harvard University e Harvard
Medical School, San Diego, Albany no USA; Universidade de Paris VI, Paris V, France; Max Planck Institute, Alemanha;
Universidade de Bergen, Noruega; Universidade de Gottenborg, Suécia; Universidade de Ghent, Belgica; vários
Institutos e Universidades de Espanha). Estas colaborações resultaram no financiamento de cerca 15 projetos de
colaboração, na co-orientação dos projectos de 8 estudantes de Mestrado, 31 Doutorandos e 5 Pós-Doutorados, e na
publicação de 32 artigos científicos em 2015, 31 artigos em 2016, já 21 em 2017. Estão ainda 26 submetidos artigos
para publicação e 7 de artigos em preparação. Alem disso, foram também organizados congressos Nacionais e
Internacionais em conjunto, e os trabalhos desenvolvidos ao longo das colaborações também levaram a
apresentações orais e por “poster” em inúmeros congressos científicos Nacionais ou Internacionais.
C10. National and international cooperation:
For their research activities, the faculty members of the DCBM are divided into two major research Centers of UAlg: 1)
the CBMR with research interests in the areas of Developmental Biology, Computational Biology, Genetics of
Pathology and Therapeutics of Cancer and Regenerative Medicine; and 2) the CCMAR in the area of Bone and Cartilage
Biology.
The scientific activities are integrated into national and international projects, depending on the opportunity of funding
available. Since the academic year 2015, the DCBM members have been involved in more than 40 collaborations with
research teams based in the main NATIONAL research centers in the area of Biomedical Sciences, including IGC, IMM,
IMed, CEDOC, I3S, 3Bs, IHMT, INSA , and INTERNATIONAL institutes, among which are Cambridge, Oxford, Edinburgh,
UCL, Sheffield, Queens and Bath Universities in the United Kingdom; University of California, Harvard University and
Harvard Medical School, University of San Diego, University of Albany in the USA, University of Paris VI, Paris V, in
France; Max Planck Institute, in Germany; University of Bergen, Norway; Gottenborg University, in Sweden; University
of Ghent, Belgium; and various Institutes and Universities in Spain). These collaborations resulted in the funding of
around 15 collaborative projects, the co-orientation of 8 Master's students final projects, 31 PhD students and 5 postdoctoral fellows, and the publication of 32 scientific articles in 2015, 31 articles in 2016, and already 21 in 2017. There
are yet 26 submitted articles for publication and 7 articles in preparation. In addition, national and international
congresses were also organized conjointly with collaborating partners, and the work developed throughout the
collaborations also led to oral and poster presentations in numerous national or international scientific congresses.

Perguntas C11. e C12.
C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica.
C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not applicable.
C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Ver resposta dada anteriormente no nível institucional.
C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
See response previously given at the institutional level.
C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ualg.pt/sites/default/files/seccoes/gaq/manual-qualidade_11_03_2017.pdf
C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
As UO têm autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural e administrativa. Os órgãos das UO são o Diretor, o
CC/CTC e o CP.
As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão da UAlg e dos seus participantes no âmbito da qualidade estão
estabelecidas no Anexo 2 do MQUAlg v.2.0 Além destas, o CCQ tem a responsabilidade de supervisionar a adequação
e funcionamento do SIGQUAlg. Este Conselho integra os dirigentes dos órgãos da instituição, dos seus serviços, das
UF, UO e UI, assegurando a interligação do SIGQUAlg com a gestão. A CGQ tem a responsabilidade de promover e
desenvolver o SIGQUAlg em articulação com o GAQ, integrando os coordenadores estratégicos para as várias
vertentes da atividade da UAlg e representantes dos dirigentes das UO e dos estudantes, eleitos pelos seus pares.
Com esta organização, assegura-se o contributo dos órgãos de gestão para a melhoria da qualidade da UAlg.
Adicionalmente, os órgãos de gestão têm acesso a toda a informação relevante sobre a adequação do SIGQUAlg, bem
como sobre os resultados do seu contributo para o desenvolvimento da instituição. Esta organização assegura a
interligação entre as diversas estruturas da instituição e o SIGQUAlg. Os membros da Comunidade Académica
(estudantes, docentes e trabalhadores não docentes) participam nos processos de garantia da qualidade quer como
representantes nos órgãos com responsabilidades no âmbito da qualidade, quer nos procedimentos de monitorização
e melhoria contínua, no âmbito do ensino e aprendizagem (nomeadamente no Sistema Integrado de Monitorização do
Ensino e Aprendizagem – SIMEA), da investigação, da extensão, da internacionalização e nos serviços e atividades
que as suportam. Sempre que necessário são promovidas reuniões e sessões de sensibilização e esclarecimento
sobre as atividades desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da gestão e da qualidade.
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Especificamente no ensino e aprendizagem, o SIMEA inicia-se com a aplicação de um questionário, com questões de
resposta fechada sobre a Perceção do Ensino e Aprendizagem, aos estudantes (PEA-E) e aos docentes (PEA-D). Os
questionários seguintes são aplicados sequencialmente (aos docentes Responsáveis pelas UC e aos Delegados de
ano (em simultâneo), aos Diretores de Curso, aos CP, aos CC/CTC e aos Diretores de UO. Estes incorporam os
resultados dos questionários aplicados anteriormente e outra informação considerada pertinente, tendo em conta o
interveniente.
Os CP são os responsáveis por coordenar, monitorizar e promover o SIMEA nas UO, em articulação com os Diretores
de UO, Presidentes de CC/CTC, Diretores de Curso e com a colaboração dos docentes e dos estudantes.
Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares UC/curso, estão definidos
os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua
da qualidade no ensino e aprendizagem.
As medidas de melhoria e respetiva calendarização, apresentadas pelo CP, estão presentes no questionário do
CC/CTC, que após apreciação das mesmas delibera sobre a sua aprovação. O Diretor da UO tem disponível toda a
informação sobre os cursos da UO e deverá homologar ou não as medidas de melhoria e respetiva calendarização
apresentadas pelo CP e aprovadas pelo CC/CTC. No final da aplicação do SIMEA, o Diretor da UO, tendo em
consideração os resultados de avaliação dos cursos bem como outra informação considerada relevante, realiza uma
autoavaliação sobre a organização e funcionamento dos mesmos, apresenta os pontos fortes pontos fracos e aprecia
a implementação das medidas de melhoria e do seu impacto na melhoria contínua do ensino e aprendizagem na UO.
Uma vez preenchido, esse questionário é o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ.
Aumentar os níveis de participação dos estudantes continua a ser uma das principais prioridades. A opção, a partir de
2012/13, pela aplicação online (voluntária) conduziu a taxas de respostas aquém do desejado. Por exemplo, nos
cursos com o mínimo de respostas PEA-E (igual ou superior a 5), entre 2012/13 e 2015/16, no 2.º semestre
(respetivamente, 65 e 69 cursos), o número de cursos com taxas de resposta igual ou superior a 30% passou de 18
para 35, enquanto o número de cursos com taxas de resposta inferior a 30% passou de 47 para 34. Estes resultados
demonstram o aumento da proporção de cursos com uma taxa de resposta igual ou superior a 30%, de 28% (18 em 65,
em 2012/13) para 52% (39 em 69, em 2015/16). No DCBM o curso de Ciências Biomédicas as taxas de resposta
aumentaram neste período de 16,12% para 25,43%. Durante esse período, apesar do processo se esgotar na aplicação
dos questionários a estudantes e docentes, sem a sequência dos intervenientes definida agora pelo SIMEA e sem
formalização de medidas de melhoria, os resultados globais não deixaram de melhorar. Na escala 1 a 6, a percentagem
de resultados médios nos níveis 4 a 5 e 5 a 6: sobre “desenvolvimento de competências” passaram de 69,1% e 7,3%
para 67,9% e 16,7%; sobre “apreciação global da UC” passaram de 51,8% e 30,7% para 51,0% e 32,7%; sobre
“apreciação global do docente” passaram de 36,3% e 45,7% para 38,7% e 46,2%.
Em 2015/16 no 2º semestre, após homologação do SIMEA, a taxa de participação dos estudantes foi de 30% (25,43%
no DCBM) e dos docentes de 84% (57,50% no DCBM). Por sua vez, a taxa de resposta dos delegados de ano foi de 60%
e a dos Diretores de Curso de 94% (no DCBM foram de, respetivamente, 66,67% e 100%). Exemplos de medidas de
melhoria aprovadas: reforçar a informação para a correta inserção dos resultados nas pautas finais, contribuindo para
uma adequada sinalização das UC para melhoria; adaptar horários para melhorar a assiduidade; reunir com docentes
cujo desempenho tenha sido assinalado para ouvir opinião e identificar medidas a implementar; dinamizar a
atualização de materiais de apoio; aumentar a participação dos estudantes em processos de investigação e de
extensão.
C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The UO have statutory, scientific, pedagogical, cultural and administrative autonomy. The UO’s bodies are the Director,
the Scientific Council/Technical-Scientific Council and the Pedagogical Council.
The functions and responsibilities of UAlg’ management bodies and its participants in the quality process are settled in
Appendix 2 of MQUAlg v.2.0. Beyond these, the CCQ is responsible for overseeing the suitability and functioning of
SIGQUAlg. This Board includes the heads of the institutions' bodies, their Services, Ufs, UOs and UIs, ensuring
SIGQUAlg’s interconnection with the management. The CCQ is responsible for promoting and developing SIGQUAlg in
liaison with the GAQ, integrating the strategic coordinators for the various aspects of UAlg activity, representatives,
elected by their peers from the UO leaders and students. With this organization, the contribution of the management
bodies to the improvement of UAlg quality is guaranteed, through the use of UAlg performance monitoring results in
its activities, as tools to decision support. In addition, the management bodies have access to all relevant information
on SIGQUAlg adequacy, as well as on results of its contribution to institution development. This organization ensures
the interconnection between the several structures of the institution and SIGQUAlg. Additionally, the members of the
Academic Community (students, teachers and non-teaching staff) are involved in quality assurance processes, either
as representatives in bodies with responsibilities regarding quality, or in monitoring and continuous improvement
procedures, concerning teaching and learning (namely in the Integrated Teaching and Learning Monitoring System SIMEA), research, extension, internationalization and all services and activities that support them. Whenever
necessary, meetings, briefings and awareness sessions will be held on past and future activities regarding
management and quality.
Specifically, on teaching and learning SIMEA begins with a questionnaire application, with closed-response questions
on Teaching and Learning Perception, to students (PEA-E) and teachers (PEA-D). The following questionnaires are
sequentially applied (to teachers responsible for UC and to the Year students delegates (simultaneously), to the Course
Directors, to the CPs, to the CC/CTC and to UO’s Directors. These incorporate the results of the previously applied
questionnaires and other information considered relevant, regarding the intervener.
The PCs are responsible for coordinating, monitoring and promoting SIMEA in the UO, in articulation with the UO
Directors, CC/CTC Chairmen, Course Directors and with the collaboration of teachers and students.
The improvement measures and respective scheduling, presented by the CP, are present in the CC/CTC questionnaire,
which, upon their evaluation, deliberates on its approval. The Director of the UO has at his disposal all information
about the UO courses and must approve or not the improvement measures and the respective schedule presented by
the CP and approved by the CC/CTC. At the end of the SIMEA application, the Director of the UO, taking into account
the evaluation results of the courses as well as other information deemed relevant, carries out a self-assessment on
the organization and functioning of the courses, presents the strengths, the weaknesses, and appreciates the
implementation of the Improvement measures and their impact on the continuous improvement of teaching and
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learning in the UO. Once completed, this questionnaire is the self-assessment report to be sent to the GAQ.
To increase student participation levels remains a top priority. From 2012/13, the option for the (voluntary) online
application has led to lower response rates than desired. For example, in courses with a minimum of PEA-E responses
(equal to or greater than 5), between 2012/13 and 2015/16, in the 2nd semester (respectively, 65 and 69 courses), the
number of courses with response rates equal to or greater than 30% increased from 18 to 35, while the number of
courses with response rates lower than 30% increased from 47 to 34. These results demonstrate the increase in the
proportion of courses with a response rate equal to or higher than 30%, from 28% (18 out of 65 in 2012/13) to 52% (39
out of 69 in 2015/16). In the DCBM, the response rates increased in this period from 16.12% to 25.43% for the course of
Biomedical Sciences. During this period, although the process was only based into the application of the
questionnaires to students and teachers, without the intervenient sequence now defined by SIMEA and without the
formalization of improvement measures, the overall results have not stopped improving. On a 1 to 6 scale, the
percentage of average scores in levels 4 to 5 and 5 to 6: on "skill development" went from 69.1% and 7.3% to 67.9%
and 16.7%; On "global appreciation of UC" went from 51.8% and 30.7% to 51.0% and 32.7%; On "Teacher global
appreciation" went from 36.3% and 45.7% to 38.7% and 46.2%.
In the 2nd semester of 2015/2016, after SIMEA homologation, the student’s participation rate was 30% and teacher’s
was 84% (respectively 25.43% and 57.50% in the DCBM). In turn, the year delegate’s response rate was 60%and that of
Course Directors was 94% (in the DCBM these response rates were, respectively of 66.67% and 100%). Examples of
approved improvement measures: to reinforce information for the correct insertion of the results in the final registers,
contributing to an adequate signaling of the UC for improvement; Schedules adaptation to improve attendance; Meet
with teachers whose performance has been singled out to hear their opinion and identify measures to be implemented;
Invigorate the updating of support materials; Increase student participation in research and extension processes.
C12. Observações finais:
A área “biomédica” é vista pela sociedade como uma área de futuro integrando a investigação na área da saúde, uma
das prioridades a nível europeu. O DCBM tem procurado desenvolver esta área na Universidade do Algarve, com uma
abordagem transversal, i.e., das ciências básicas à medicina clínica, passando pela medicina de translação. Com este
objetivo major são atualmente identificados no DCBM os seguintes pontos fortes e pontos fracos:
Pontos Fortes
1. Corpo docente jovem e motivado, com alto nível de empenho, qualificado na maioria das áreas científicas, com
elevada produção científica;
2. Pessoal não-docente de grande qualidade e empenho;
3. Contribuição no treino e qualificação de médicos-docentes dentro de padrões de qualidade elevados, com a
consequente melhoria nos cuidados de saúde da região;
4. Inovação no campo da Educação Médica em Portugal, por exemplo:
4.1 O MIM-UAlg foi o primeiro Mestrado Integrado em Medicina em Portugal que aceita exclusivamente licenciados e
tem a duração de 4 anos, sendo que a formação de licenciados em 4 anos é uma característica que já foi adotada pela
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho;
4.2 O curso de Medicina da UAlg foi pioneiro na metodologia utilizada para a seleção dos estudantes, o que está
atualmente a ser implementado por outras Escolas Médicas Portuguesas no que diz respeito à seleção dos candidatos
licenciados;
4.3 A avaliação de competências Clínicas por “Objective Structured Clinical Evaluation” (OSCES), utilizado no MIMUAlg desde a sua criação, também já começa a ser realizada desta forma noutras escolas médicas portuguesas;
4.4 Treino específico dos docentes, no método de ensino baseado em PBL, totalmente inovador em Portugal.
5. No MIM-UAlg: Estudantes motivados, maduros e muito empenhados. Diferentes níveis e áreas de formação são
fonte de diversidade, com consequências positivas para a formação dos futuros profissionais de saúde.
Enriquecimento intelectual dos alunos devido à partilha de conhecimentos adquiridos previamente à sua entrada no
curso de Medicina;
6. Criação do Centro Académico, Algarve BioMedical Center-ABC, que congrega o DCBM, o Centro Hospitalar do
Algarve e o Centro de Investigação em Biomedicina da UAlg, e que tem como objetivo major o elevar a qualidade dos
cuidados de saúde na região algarvia para os padrões mais elevados;
7. Integração de um docente do DCBM (e do MIM-UAlg) no Conselho de Administração do Centro Hospitalar do
Algarve;
8. Arranque de vários de projetos de investigação em parceria com os profissionais de saúde da região, com
consequente desenvolvimento da figura médico-docente-investigador na região algarvia;
9. Arranque na fixação de novos médicos-investigadores na região;
10. Projeção do papel da UAlg, e da região algarvia, na área da saúde, a nível regional, nacional e internacional;
11. Criação de novas oportunidades de formação pós-graduada e de investigação na UAlg;
12. Criação/fortalecimento do Centro de Investigação da UAlg na área da BioMedicina;
13. Excelente infra-estrutura de microscopia, cell sorting e sequenciação, entre outros, disponíveis tanto no
departamento, como nos centros de investigação da UALG e que contribuem de forma decisiva tanto para a qualidade
dos projetos de investigação como para a formação dos alunos;
14. Existência de um biotério de ratinhos, outro de peixe zebra e facilities de Drosófila, disponível para serem
utilizados pelos alunos no decorrer dos seus projectos;
15. Elevado nível de colaborações nacionais e internacionais que beneficiam os alunos, promovem a sua mobilidade e
contribuem para a excelência dos seus trabalhos de investigação;
16. Número considerável de projetos de investigação, onde se incluem muitos dos temas dos programas doutorais em
curso;
17. Licenciatura em Ciências Biomédicas que confere competências diversificadas, permitindo aos estudantes uma
abordagem a diferentes áreas do conhecimento e um diversificado mercado de trabalho;
18. Existência de acordos Erasmus que permitem mobilidade dos alunos ainda que o número de vagas seja pequeno e
o financiamento seja reduzido.
19. Existência de bolsas de mérito para os alunos que entram com as melhores médias e aqueles que ao longo do seu
percurso académico mantêm as classificações elevadas com que entraram na Universidade;
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20. Grande envolvimento dos alunos em atividades extracurriculares e como voluntários (Núcleos, Semana da Ciência
e Tecnologia, Jornadas de CBM da UALG e Nacionais, voluntariado em laboratórios e em hospitais);
21. Edifício novo que permite congregar em espaços próximos o Ensino e a Investigação básica e Clínica.
Pontos Fracos
1. A estagnação na carreira da maior parte dos Professores que constituem o corpo docente poderá levar à sua não
motivação para o trabalho a executar.
2. A carreira de técnico não tem sido valorizada.
3. Falta de laboratórios de aulas afectos ao DCBM tem impacto negativo na marcação dos horários das aulas da Lic.
em Ciências Biomédicas.
4. Falta de verbas para apoiar mobilidade dos alunos
5. Docentes de outras unidades orgânicas, que não têm um envolvimento direto com o curso de Ciências Biomédicas,
leccionam UCs comuns a vários cursos, o que por vezes dificulta a motivação dos alunos para essas disciplinas.
Informação adicional sobre o Anexo II:
D1.
- Nos cursos em que não dispomos informação sobre a duração da acreditação na coluna referente a esta informação
colocámos "99";
D2.2 - Mestrados Integrados- Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
- O mestrado integrado não disponibiliza vagas no Concurso Nacional de Acesso e tem um regulamento próprio de
candidatura e seleção. Os estudantes ingressam com curso superior (requisito obrigatório de admissão) e nunca
sendo inscritos no 1º ano, por este motivo no Quadro D2.2 foi introduzida a seguinte informação: Mestrados
Integrados- Vagas (a): “0” (zero); inscritos no 1.º ano (b): “0” (zero);
D.8.
- Todos os Centros de Investigação da UAlg não estão integrados em Unidades Orgânicas pelo que no quadro D8 das
Unidades Orgânicas foi introduzida a informação: Designação/name - "não se aplica/not applicable"; Nº de
investigadores/Nº researchers with a PhD - "0" (zero); Classificação FCT/Mark - "não se aplica/not applicable".

C12. Final remarks:
The biomedical field is seen by society as a future investment integrating health research, an european priority. The
breadth of this area with areas from basic sciences and medicine affords the students skills in interdisciplinarity and
breadth with other sciences that are important for their continued training and choosing their masters profile, for
instance. For this major purpose, the following strengths and weaknesses are currently identified in the DCBM:
Strengths
1. Young and motivated faculty with a high level of commitment, scientifically qualified in multiple medical areas with
strong scientific production.
2. Non-teaching staff of great quality and commitment.
3. Contribution in training and qualification of medical teaching staff within relevant quality standards leading to an
improvement in the region´s health care.
4. Innovation in Medical Education in Portugal:
4.1 MIM-UAlg was the first Integrated Master's Degree in Medicine that exclusively accepts graduated students. The 4
year program was also innovative and has already been adopted by the School of Health Sciences at Minho University.
4.2 UAlg Medical School was pioneer in the student´s selection methodology, which is currently being implemented by
other Portuguese Medical Schools.
4.3 Clinical knowledge assessment through the “Objective Structured Clinical Evaluation” (OSCES) is performed at
MIM-UAlg and is now in use at other Portuguese Medical Schools.
5. Specific tutor training for PBL-based teaching methodology.
6. Creation of the Academic Center, Algarve BioMedical Center-ABC, which brings together the DCBM, the “Centro
Hospitalar do Algarve” and the UAlg Biomedicine Research Center, whose main objective is to raise the quality of
health care in the Algarve region to the highest standards;
7. Integration of a teacher from the DCBM (and MIM-UAlg) into the Board of Directors of the “Centro Hospitalar do
Algarve”;
8. Students at MIM-UAlg are highly motivated, mature and very committed. Students come from different areas and
levels of training promoting a source of diversity, with positive contribution for future health professionals. This leads
to an intellectual enrichment due to knowledge sharing acquired prior to their entrance into the medical course.
9. Multiple research projects were launched in partnership with the health professionals of the region, leading to the
development of the medical-teaching-researcher in the Algarve.
10. Establishment of new medical-researchers in the region.
11. Regional, national and international promotion of UAlg and the Algarve region in healthcare.
12. Creation of new opportunities for postgraduate training and research at UAlg.
13. Creation / strengthening of the UAlg Research Center in BioMedicine.
14. Excellent research infrastructures including microscopy, cell sorting and sequencing facilities that strongly
contribute to improve the quality of the research projects and the training of the students.
15. Available animal facilities for final graduation projects with mouse, zebrafish and Drosophila models.
16. Strong national and international collaborations that promote students´ mobility and contribute to the excellence of
their research.
17. Multiple research projects available where several doctoral programs are included.
18. Biomedical Sciences degree that provides diverse skills allowing students to approach different areas of
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knowledge and a diversified labor market.
19. Erasmus programs agreements that allow students mobility even though the number placements is small and the
funding is limited.
20. Merit scholarships for students that enter with the highest scores and for those that throughout their academic
career maintain the highest classifications.
21. Strong student commitment to extracurricular activities (including Science and technology weeks, national and
international conferences) and voluntary work at laboratories and hospitals.
22. A new building that congregates Teaching with Basic and Clinical Research.
Weak Points
1. The stagnation in the career of the teaching staff may lead to a decrease in motivation for the work to be performed.
2. The career of non-teaching staff has not been promoted.
3. Lack of teaching laboratories or to which the DCBM get access on an equal basis as other departments
4. Lack of funding to support the mobility of students
5. Professors from other organic units who are not directly involved in LCBM teach UCs common to LCBM and other
degrees, which sometimes makes it difficult to keep up the motivation of the students for such courses.
Further information about Annex II:
D1.
- For courses without information about the accreditation period we inserted "99" in the correspondent column;
D2.2. D2.2 - Integrated Masters - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
- The integrated master of Medicine has a proper regulation of student’s application and selection. All applicants must
have a previous degree (mandatory requirement for admission) and they never are registered in the first year. The table
D 2.2 was filled out with the following information: Integrated Masters - Vacancies (a): “0” (zero); 1st year enrollments
(b): “0” (zero);
D 8.
-Since all research centers of UAlg are not integrated in Organic Units, the table D8 was filled out with the following
information: designation/name-"not applicable/not applicable"; Number of investigators/researchers with a PhD-"0"
(zero); FCT/classification Mark-"not applicable/not applicable".

Anexo II
D1. - Oferta educativa
D1.1 - Licenciatura
D1.1.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.1.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.1.1. Licenciaturas - Accredited study programmes
Código / Code

CNAEF Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

CEF/0910/16432

421

99

2011-12-13T00:00:00

Ciências Biomédicas

D1.1.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.1.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.1.2. Licenciaturas - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.1.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.1.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.1.3. Licenciaturas - Study programmes no longer being
offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name
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<sem resposta>
D1.2 - Mestrados Integrados
D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.2.1. Mestrados integrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Integrated Masters - Accredited study
programmes
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Duração da acreditação / Accreditation duration

Data / Date

CEF/0910/28186

721

Medicina

2

2012-10-31

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.2.2. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Integrated Masters - Not
accredited study programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.2.3. Mestrados Integrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Integrated Masters - Study programmes no
longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.3 - Mestrados
D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Masters - Accredited study programmes
Código / Code

Duração da acreditação / Accreditation
duration

CNAEF Designação / Name

CEF/0910/16437 421

Ciências Biomédicas

99

NCE/12/01121

Oncobiologia - Mecanismos Moleculares do
Cancro

6

420

Data / Date
2011-1213T00:00:00
2013-0305T00:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.3.2. Mestrados - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Masters - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.3.3. Mestrados - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Masters - Study programmes no longer being offered
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Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>
D1.4 - Doutoramentos
D1.4.1 - Ciclos de estudos acreditados
D1.4.1. Doutoramentos - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. PhDs - Accredited study programmes
Código / Code

Duração da acreditação / Accreditation
duration

CNAEF Designação / Name

CEF/0910/16447 721

Ciências Biomédicas

99

NCE/12/01786

Mecanismos de Doença e Medicina
Regenerativa

6

720

Data / Date
2011-1213T00:00:00
2013-1217T00:00:00

D1.4.2 - Ciclos de estudos não acreditados
D1.4.2. Doutoramentos - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.4.2. PhDs - Not accredited study
programmes (including NCE’s)
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

Data / Date

NCE/15/00009

720

Investigação Clínica

2016-05-27

D1.4.3 - Ciclos de estudos descontinuados
D1.4.3. Doutoramentos - Ciclos de estudos descontinuados / D1.4.3. PhDs - Study programmes no longer being offered
Código / Code

CNAEF

Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
D2.1 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.1 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16432

421

Ciências Biomédicas

13/14
a
b
45 52

14/15
a
b
45 53

15/16
a
b
48 51

D2.2 - Mestrados Integrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.2 Mestrado Integrado- Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Integrated Masters - Vacancies (a) and 1st year
enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/28186

721

Medicina

13/14
a
b
0
0

14/15
a
b
0
0

15/16
a
b
0
0

D2.3 - Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
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D2.3 Mestrados - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Masters- Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16437
NCE/12/01121

421
420

Ciências Biomédicas
Oncobiologia - Mecanismos Moleculares do Cancro

13/14
a
b
20 17
20 16

14/15
a
b
20 7
20 6

15/16
a
b
0
0
20 17

D2.4 - Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)
D2.4 Doutoramentos - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / PhDs - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16447
NCE/12/01786

721
720

Ciências Biomédicas
Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa

13/14
a
b
10 1
12 10

14/15
a
b
10 0
12 9

15/16
a
b
10 1
12 10

D3. - Inscritos total e diplomados
D3.1 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.1 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16432

421

Ciências Biomédicas

13/14
a
b
141
31

14/15
a
b
155
35

15/16
a
b
166
50

D3.2 - Mestrados Integrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.2 Mestrado Integrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Integrated Master - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/28186

721

Medicina

13/14
a
b
140
29

14/15
a
b
154
32

15/16
a
b
160
30

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.3 Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Masters - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16437
NCE/12/01121

421
420

Ciências Biomédicas
Oncobiologia - Mecanismos Moleculares do Cancro

13/14
a
b
44 16
16 0

14/15
a
b
26 9
19 4

15/16
a
b
0
11
21 8

14/15
a
b
24 9
19 0

15/16
a
b
16 5
31 0

D3.4 - Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b)
D3.4 Doutoramentos - Inscritos total(a) e diplomados(b) / PhDs - Total enrollments(a) and graduates(b)
Código / Code

CNAEF

Ciclo de estudos / Study Programme

CEF/0910/16447
NCE/12/01786

721
720

Ciências Biomédicas
Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa

13/14
a
b
30 4
10 0

D4. - Empregabilidade
D4. Empregabilidade / Employability
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%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

79
21.1
91.9

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica
D5.1 - Corpo docente
D5.1.2 - Corpo docente
D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff
Nome / Name
Alvaro Augusto Marques
Tavares
Armin Bidarian Moniri
Ana Maria Duarte Inácio
Marreiros
António Manuel Pereira Pêgas
Adriano Lopes Gomes Pimpão
Ana Teresa Luís Lopes Maia
Bibiana I. Ferreira
Bruno Miguel Lucas Morgado
Clévio David Rodrigues
Nóbrega
Dina Brígida Pereira Gaspar
Delminda Maria da Costa
Simões
Eunice Maria Filipe Alves
Capela
Gil dos Santos Guerreiro João

Henrik Bertil Hellquist
Helena Cristina Gil Cardeira
dos Santos Leitão
Inês Maria Pombinho de Araújo
Isabel Maria Mestre Marques
Palmeirim de Alfarra Esteves
Jose António Parra Martin
José Eduardo Marques
Bragança
José Pedro Quítalo Marvão

Jose Pedro Castro Leão Neves
Karl Magnus Petersson

Categoria /
Category
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Equiparado a
Assistente ou
equivalente
Professor Catedrático
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Assistente ou
equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Catedrático
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Associado
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
equivalente
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente
Professor Catedrático
convidado ou
equivalente
Professor Associado

Grau /
Degree

Especialista Área científica / Scientific
/ Specialist Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

100

Ficha
submetida

Doutor

MATEMÁTICA

100

Ficha
submetida

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

40

Ficha
submetida

Doutor

Economia

Doutor

MEDICINA BÁSICA

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

12.5

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

40

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

Medicina Clínica

100

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

20

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

15

Doutor

Medicina Clínica

7.5

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

100

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

100

Doutor

Biologia Celular

100

Doutor

Sciences de La Vie

100

Doutor

Medicina Clínica

20

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

Ciências Biomédicas,
Especialidade de Fisiologia

20

Ficha
submetida

Doutor

MEDICINA CLÍNICA

100

Ficha
submetida

Doutor

MEDICINA BÁSICA

100

Ficha

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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ou equivalente
Professor Catedrático
ou equivalente
Assistente convidado
ou equivalente
Professor Catedrático
Maria Cristina Granja Teixeira
convidado ou
dos Santos
equivalente
Maria Luisa Rodrigues da
Assistente ou
Encarnação Pereira Mateus
equivalente
Professor Auxiliar
Maria Rosario Pazos Añon
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar ou
Natércia Conceição
equivalente
Professor Auxiliar
Nuno Miguel de Oliveira Lages
convidado ou
Alves
equivalente
Assistente convidado
Nelson Romão de Brito
ou equivalente
Assistente convidado
Nuno Silva Marques
ou equivalente
Professor Auxiliar
Phyllis Alexandra Binnie
convidado ou
equivalente
Professor Auxiliar
Paulo Jorge Travessa Gavaia convidado ou
equivalente
Pedro Jorge gomes Teodósio Professor Auxiliar ou
Castelo Branco
equivalente
Professor Auxiliar
Pedro Miguel Miranda de
convidado ou
Sousa Gonçalves Pereira
equivalente
Pedro Rafael Caveirinhas
Assistente convidado
Bebiano Rouxinol
ou equivalente
Professor Auxiliar
Ramon Andrade Bezerra De
convidado ou
Mello
equivalente
Assistente convidado
Ricardo Filipe Barreiros Mexia
ou equivalente
Raquel Gláucia Varzielas Pego Professor Auxiliar ou
de Andrade
equivalente
Rui Gonçalo Viegas Russo da Professor Auxiliar ou
Conceição Martinho
equivalente
Professor Auxiliar
Sonia Daniel Gloria Simao
convidado ou
equivalente
Sandra Maria Verissimo
Assistente ou
Leonardo Silvestre Gestosa
equivalente
Maria Leonor Quintais Cancela
da Fonseca
Laura Maria Garcia de Oliveira
e Sá

Sandra Cristina Cozinheiro
Fidalgo Rafael Gamboa Pais

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Licenciado

Medicina Clínica

25

Doutor

MEDICINA CLÍNICA

100

Ficha
submetida

Licenciado

Medicina

50

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

Imunologia

7.5

Ficha
submetida

Mestre

Medicina Clínica

50

Licenciado

MEDICINA CLÍNICA

30

Doutor

Medicina Clínica

30

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

10

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

10

Ficha
submetida

Mestre

Medicina Clínica

50

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Clínica

100

Ficha
submetida

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

17.5

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Doutor

CIÊNCIAS DA SAÚDE

20

Ficha
submetida

Licenciado

Medicina

17.5

Ficha
submetida

Ciências da Motricidade na
especialidade de Saúde e
Condição Física

100

Ficha
submetida

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

40

Mestre

MEDICINA CLÍNICA

40

Doutor

Medicina Clínica

100

Ficha
submetida

Doutor

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

100

Ficha
submetida

Professor Associado
Doutor
ou equivalente

Assistente ou
equivalente
Assistente ou
Tânia das Dores Estrela Gago
equivalente
Professor Auxiliar
Teresa Leonor Isabel Dulce
convidado ou
Fiel de Vasconcelos Figueiredo
equivalente
Professor Auxiliar ou
Wolfgang Link
equivalente
Sandra Sofia Nogueira da Silva

submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida

2972.5

<sem resposta>
D5.2 - Corpo Docente
D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff
Pessoal Docente / Teaching staff

Número de docentes / Number
2009/10
2015/16 *

ETI / FTE
2009/10

2015/16 *

Tempo integral / Full Time
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Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Tempo parcial / Part Time
Doutores / PhDs
Outros docentes / Other teachers
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores / PhDs **
Outros docentes / Other teachers **
Corpo docente total / Total teaching staff **

6
1

24
0

6
1

24
0

1
22

9
13

0.3
6.4

1.375
4.35

7
23
30

33
13
46

6.3
7.4
13.7

25.375
4.35
29.725

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação
D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Número /
Number

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full time teachers with
13
a link to the institution for a period over three years
Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers registered in a doctoral
4
programme for more than one year

Percentagem /
Percentage
42
13

D6. - Pessoal não docente
D6.1. e D6.2.
D6.1. Dotação de pessoal não docente:
O pessoal não docente do DCBM é constituído por um assistente técnico (Ana Bela Camacho Pirralho Brazuna Dedicação Exclusiva / CTFP Indeterminado) e seis técnicos superiores (Célia Marina Santos Dias - Dedicação
Exclusiva / CTFP Indeterminado; Maria Clara Sancadas Pereira - Dedicação Exclusiva / CTFP Indeterminado; Maria da
Conceição Coelho José - Dedicação Exclusiva / CTFP Indeterminado; Sofia Helena Gago Nunes - Dedicação Exclusiva
/ CTFP Indeterminado; Ana Luísa Tátá Carvalho Escapa dos Santos - Dedicação Exclusiva / CTFP Incerto; Ricardo
Manuel Rafael Afonso - Dedicação Exclusiva / CTFP Incerto)
D6.1. Non academic staff:
The non - teaching staff of the DCBM is made up of one technical assistant (Ana Bela Camacho Pirralho Brazuna and
six senior technicians (Célia Marina Santos Dias Maria Clara Sancadas Pereira; Sofia Helena Gago Nunes; Ana Luísa
Tátá Carvalho Escapa dos Santos and Ricardo Manuel Rafael Afonso).
D6.2. Qualificação:
Assistente Técnico
Ana Bela Camacho Pirralho Brazuna - 3º Ciclo do Ensino Básico
Técnico Superior
Célia Marina Santos Dias - Licenciatura
Maria Clara Sancadas Pereira - Licenciatura
Maria da Conceição Coelho José - Licenciatura
Sofia Helena Gago Nunes – a aguardar defesa da Tese de Doutoramento
Ana Luísa Tátá Carvalho Escapa dos Santos - Licenciatura
Ricardo Manuel Rafael Afonso - Mestrado
D6.2. Qualification:
Technical assistant
Ana Bela Camacho Pirralho Brazuna - 3rd Cycle of Basic Education
High Technicians
Célia Marina Santos Dias - Undergraduate Degree
Maria Clara Sancadas Pereira - Undergraduate Degree
Maria da Conceição Coelho José - Undergraduate Degree
Sofia Helena Gago Nunes - awaiting defense of the Doctoral Thesis
Ana Luísa Tátá Carvalho Escapa dos Santos - Undergraduate Degree
Ricardo Manuel Rafael Afonso – Master Degree

D.7. - Internacionalização
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D.7. Internacionalização / Internationalisation
Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the unit
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out)

5.8
1.3
0.5
19.6
0

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)
D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the Organic
Unit)
Designação / Name

N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD

Classificação (FCT) / Mark

não se aplica/not applicable

0

não se aplica/not applicable

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica
D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit
Designação / Name

Pessoal / Staff

- Secretariado Geral dos alunos da Lic.em CBM e MIM, apoio a docentes
- Serviços Financeiros; Gestão do Património; Gestão do edifício
- S - Serviço de RH; Gestão dos cursos de 2º e 3º ciclos; Serviço de Mobilidade Externa
- Gestão do MIM; Gestão da Formação Contínua Pós-Graduada; Secretariado da Direção do MIM
- Secretariado da C. Pedagógica eC. Científica; Gestão da Lic CBM - 1º Ciclo; Gestão dos cursos de 2º e 3º ciclos
- Gestão administrativa do MIM e Serviço Técnico do DCBM
- Gestão dos laboratórios
(7 Items)

1
1
1
1
1
1
1
7
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