
ACEF/2021/0407767 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0407767

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-06-14

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Sintese de medidas de melhoria do CE.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A ESAN adquiriu os seguintes equipamentos, disponíveis para a lecionação:

 - 1xFabrico aditivo, SLS
 - 4xFabrico aditivo, Robocasting

 - 4xFabrico aditivo, FDM
 - 1xMáquina de corte e gravação a laser

 - 1xFresadora CNC de bancada
 - 1xFresadora convencional

 - 1xUnidade de extrusão por sopro
 - 1xMicro-injetora de termoplásticos

 - 1xExtrusora de termoplásticos laboratorial

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


- 1xEquipamento de enrolamento filamentar de materiais compósitos
- 1xDigitalização 3D, scanner luz estruturada de alta precisão
- 1xDigitalização 3D, scanner portátil
- 1xSistema de visão artificial
- 1xEspectrómetro Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
- 1xViscosímetro
- 1xRugosímetro portátil
- 1xkit de electropneumática
- 1xkit de óleo-hidráulica
- 1xkit de motores controladores e autómatos industriais
- 78xPC Desktop
A ESAN atualizou as licenças existentes e adquiriu as seguintes aplicações:
- Affinity
- MSC One
- ANSYS GRANTA EduPack
- Academic LabVIEW FDS
- CIMCO Edit Professional
- EPLAN

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
ESAN acquired the following equipment, available for teaching:
- 1xAdditive manufacturing, SLS
- 4xAdditive manufacturing, Robocasting
- 4xAdditive manufacturing, FDM
- 1xLaser cutting and engraving machine
- 1xBenchtop CNC Machine
- 1xConventional milling machine
- 1xBlow extrusion unit
- 1xThermoplastic micro-injector
- 1xLaboratory thermoplastic extruder
- 1xFilament winding equipment for composite materials
- 1x3D scanning, high precision structured light scanner
- 1x3D scanning, portable scanner
- 1xArtificial vision system
- 1xInfrared Spectrometer with Fourier Transform (FTIR)
- 1xViscometer
- 1xPortable rugosimeter
- 1xElectropneumatic kit
- 1xOil-hydraulic kit
- 1xController motors and industrial automata kit
- 78xPC Desktop
ESAN updated the existing licenses and purchased the following applications:
- Affinity
- MSC One
- ANSYS GRANTA EduPack
- Academic LabVIEW FDS
- CIMCO Edit Professional
- EPLAN

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram estabelecidas parcerias, mantendo-se as 2 já existentes desde 2014, no âmbito do programa Erasmus+, com o
Politecnico di Torino - DAD - Dipartimento di Architettura e Design, Itália, e com a Vilnius Gediminas Technical
University - Faculty of Architecture, Lituânia. Os acordos bilaterais incluem a mobilidade de alunos e docentes em
cada um dos sentidos para o período 2018-2021.
Foram aprovados três projetos pelo programa Erasmus+ - International Credit Mobility (ICM) para o período 2020-2022:
um institucional, um em consórcio e um departamental. Para o projeto institucional foram aprovadas 181 mobilidades
de e para a Argélia, Cabo Verde, China, Colômbia, Índia, Indonésia, Irão, México, Marrocos, Moçambique, Nepal,
Paraguai, Rússia, Tunísia e Vietname.
Os projetos preveem a mobilidade de estudantes para estudos, de docentes para missões de ensino e de docentes e
TAGs para formação, in e out.
Mantêm-se as parcerias com a AECOA, a SANJOTEC e escolas secundárias da região.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Partnerships were established, maintaining the 2 existing since 2014, under the Erasmus+ program, with Politecnico di
Torino DAD-Dipartimento di Architettura e Design, Italy, and with Vilnius Gediminas Technical University - Faculty of
Architecture, Lithuania. Bilateral agreements include the mobility of students and teachers in each of the directions for
the period 2018-2021.



Three projects were approved by the Erasmus+ - International Credit Mobility (ICM) program for the period 2020-2022:
one institutional, one in consortium and one departmental. For the institutional project, 181 mobilities were approved
to and from Algeria, Cape Verde, China, Colombia, India, Indonesia, Iran, Mexico, Morocco, Mozambique, Nepal,
Paraguay, Russia, Tunisia and Vietnam.
The projects provide for the mobility of students for studies, of teachers for teaching missions and of teachers and
TAGs for training, in and out.
Partnerships with AECOA, SANJOTEC and secondary schools in the region are maintained.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Nomeação da Equipa de Apoio para a Inovação Curricular e Pedagógica, responsável pela implementação de ações de
desenvolvimento pedagógico (sessões de formação, jornadas, projetos, docência+, programa de observação por
pares) - https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica. 
Criação da comunidade #EuEnsinoEmCasa e a página https://www.ua.pt/pt/apoio-ensino para apoio ao ensino-
aprendizagem à distância.
Introdução das plataforma Colibri-Zoom e Microsoft Teams nos processos de ensino-aprendizagem presenciais e à
distância, tutoria e acompanhamento do trabalho autónomo dos estudantes.
Atualização profunda, de forma faseada, do Portal Académico Online da UA - PACO 2.0, com novas funcionalidades e
novo interface com o utilizador.
Plataforma https://elearning.ua.pt/ com novas funcionalidades para facilitar o ensino e avaliação.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Appointment of the Support Team for Curricular and Pedagogical Innovation, responsible for implementing
pedagogical development actions (training sessions, journeys, projects, docência+, peer observation program) -
https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica.
Creation of the #EuEnsinoEmCasa community and the https://www.ua.pt/pt/apoio-ensino page to support distance
teaching and learning.
Introduction of the Colibri-Zoom and Microsoft Teams platforms in the face-to-face and distance teaching-learning
processes, tutoring and monitoring the students' autonomous work.
Deep update, in a phased manner, of the UA Online Academic Portal - PACO 2.0, with new features and a new user
interface. Https://elearning.ua.pt/ platform with new features to facilitate teaching and assessment.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Semestralmente, em função da quantidade de estágios necessários e do perfil dos estudantes, são efetuados contatos
para encontrar e avaliar entidades de acolhimento com as quais são celebrados novos protocolos. No período de 2016
a 2020, no âmbito e de acordo com o regulamento das UC PDP III e PDP IV, foram realizados 81 estágios em 61
empresas, das quais apenas 3 foram apresentadas na autoavaliação anterior, o que representa uma taxa de estágios
em novas empresas de 71,6%.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Every six months, depending on the number of internships required and the profile of the students, contacts are made
to find and evaluate host entities with which new protocols are signed. In the period from 2016 to 2020, within the
scope and according to the regulations of UC PDP III and PDP IV, 81 internships were carried out in 61 companies, of
which only 3 were presented in the previous self-assessment, which represents a rate of internships in new companies
of 71.6%.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Design, Gestão E Tecnologia De Produção-Aveiro -Norte



1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Design de Produto e Tecnologia

1.3. Study programme.
Product Design and Technology

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._2016_Despacho_13630_Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Design de Produto e Tecnologia.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Design e Ciências da Engenharia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Design and Engineering Sciences

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

214

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

520

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

6 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
35

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
65 
O número máximo de admissões pretendido engloba as vagas para o regime geral de acesso, as vagas dos regimes
especiais (reingresso, mudança de par curso/instituição, maiores de 23, titular de curso superior, titular de diploma de
especialização tecnológica e titular de curso técnico superior profissional) e as vagas para estudantes internacionais.
Este número tem em consideração as condições físicas e humanas da ESAN para suportar o bom funcionamento do
ciclo de estudos.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
65
The intended maximum enrolment includes vacancies for the general access regime, vacancies for special regimes (re-
entry, change of study programme/institution pair, older than 23, holder of a higher education degree, holder of a
technological specialization diploma and holder of higher professional technical diploma) and vacancies for
international students. This number considers ESAN's physical and human conditions to support the proper
functioning of the study programme.

1.11. Condições específicas de ingresso.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


Uma das seguintes provas de ingresso:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
16 Matemática

1.11. Specific entry requirements.
One of the following entrance exams:
03 Drawing
10 Descriptive Geometry
16 Mathematics

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n.a.

1.12.1. If other, specify:
n.a.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte
Estrada do Cercal, 449
3720-509 Santiago de Riba-Ul
Oliveira de Azeméis

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

n.a.

1.15. Observations.
n.a.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática M 12 0
Design DS 84 0
Gestão GES 8 0
Ciências da Engenharia CENG 68 0
Qualquer área científica QAC 0 8
(5 Items)  172 8  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 Realizam-se regularmente reuniões de docentes, promovidas pelo Diretor de Curso (DC), para avaliação do
funcionamento das UC e ajuste do Dossier Pedagógico da UC (DPUC), sendo o conhecimento dos objetivos do ciclo
de estudos indispensável à correta elaboração deste. A primeira aula de todas as UC é dedicada à discussão do DPUC
e auscultação dos estudantes relativamente às metodologias de ensino e aprendizagem. 

 A Comissão de Curso dinamiza a participação ativa dos estudantes em todas as matérias relacionadas com o
funcionamento do curso e contribui para o regular desenvolvimento das atividades de ensino e para o
estabelecimento de boas práticas. Nas reuniões da Comissão de Curso, no âmbito do SGQ, são também reportadas e
discutidas situações de relevo e sugestões de melhoria que, em reuniões de docentes, são analisadas e decidida a sua
implementação. Além deste processo, existem canais de comunicação direta entre docentes e estudantes e entre
estes e o DC.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

 Teachers' meetings are held regularly, promoted by the study cycle coordinator (DC), to evaluate the functioning of the
UC and adjust the Pedagogical Dossier of the UC (DPUC). The knowledge of the study cycle objectives is
indispensable for its correct elaboration. The first class of all UC is dedicated to the discussion of the DPUC and
listening to students regarding learning methodologies.

 The Committee of the study cycle encourages the participation of students in all matters related to the functioning of
the programme and contributes to the regular development of teaching activities and the establishment of good
practices. In the meetings of the Committee, within the scope of the SGQ, important situations and suggestions for
improvement are reported and discussed, which, in teachers' meetings, are analyzed and their implementation
decided. Additionally, there are direct communication channels between teachers and students and between them and
the DC.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

 A verificação da carga média de trabalho é assegurada pelos docentes responsáveis das UC, em articulação com o
Diretor de Curso, auscultando os estudantes ao longo do semestre e, no final de cada semestre, através de uma das
questões dos inquéritos pedagógicos administrados aos estudantes no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade
(SGQ). Semestralmente é feita uma avaliação pelos docentes, individual e em grupo, e em sede de Comissão de Curso
do funcionamento das UC. Esta avaliação conduz à revisão e ajuste do DPUC, atualização de conteúdos, métodos de
trabalho e bibliografia, por forma a acompanhar o estado da arte das áreas científicas do ciclo de estudos e dosear a
carga média de trabalho necessária de acordo com os ECTS estimados para cada UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The verification of the average workload is ensured by the teachers responsible for the UC, in conjunction with the

study cycle coordinator, listening to students throughout the semester and, at the end of each semester, through one
of the questions of the pedagogical surveys administered to students within the Quality Assurance System (SGQ).
Semiannually, an assessment of the functioning of the UC is made by the teachers, individually and in group, and at
the Committee of the study cycle. This evaluation leads to the revision and adjustment of the DPUC, updating of
contents, working methods and bibliography, in order to follow the state of the art of the scientific areas of the study
cycle and to measure the average workload required according to the estimated ECTS for each UC.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

 É parte integrante do DPUC a definição, no início do semestre curricular, do tipo de avaliação e respetivos elementos
de avaliação (trabalhos, provas escritas ou orais, desempenho em sala de aula, etc.), com indicação explicita do
cálculo da classificação final. A avaliação é definida tendo em consideração as disposições do Regulamento de
Estudos da Universidade de Aveiro.

 Cada um dos momentos de avaliação deve incidir tipicamente sobre uma parte dos objetivos da unidade curricular,



sendo os resultados dessa avaliação sucessivamente comunicados aos estudantes antes do momento de avaliação
subsequente. Nenhuma UC do curso tem regime exclusivo de avaliação por exame final.
De referir que o DPUC, ao qual os estudantes têm acesso, é um dos elementos de preenchimento obrigatório pelos
docentes responsáveis no Portal Académico Online da UA (PACO), até ao final da primeira semana de aulas do
semestre. A avaliação é um dos temas abordados nas reuniões de docentes e da Comissão de Curso.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
It is an integral part of the DPUC to define, at the beginning of the curricular semester, the type of assessment and the
respective assessment elements (assignments, written or oral tests, performance in the classroom, etc.), with an
explicit indication of the calculation of the final grade. The evaluation is defined considering the provisions of the
Regulation of Studies of the University of Aveiro.
Each of the assessment moments should typically focus on a part of the objectives of the course, with the results of
that assessment being successively communicated to students before the subsequent assessment moment. No study
cycle UC has an exclusive evaluation system by final exam.
It should be noted that the DPUC, to which students have access, is one of the elements that must be filled out by the
responsible teachers in the UA Online Academic Portal (PACO), until the end of the first week of classes. Assessment
is one of the topics addressed in the Committee and teachers' meetings.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A Licenciatura em Design de Produto e Tecnologia entrou em funcionamento no ano letivo 2016/2017, no âmbito da

reestruturação da Licenciatura em Tecnologia e Design de Produto. Assim, tendo em consideração o plano de
transição implementado, todos os alunos foram inscritos pela 1ª vez no respetivo ano curricular da Licenciatura em
Design de Produto e Tecnologia. Por este motivo não há dados para dar resposta às linhas referentes aos graduados
em N, N+1, N+2 e mais de N+2 anos da tabela 6.1.1 eficiência formativa.

2.4 Observations.
 The first cycle degree in Product Design and Technology was started in the academic year 2016/2017, within the scope

of the restructuring of the first cycle degree in Technology and Product Design. Thus, considering the transition plan
implemented, all students were enrolled for the first time in the respective curricular year of the first cycle degree in
Product Design and Technology. For this reason, there is no data to answer the lines referring to graduates in N, N+1,
N+2 and more than N+2 years in table 6.1.1 training efficiency.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Ricardo Nuno de Oliveira Bastos Torcato, Doutoramento, Professor adjunto a tempo integral

 António José de Jesus Gomes, Titulo de Especialista, Professor adjunto a tempo integral
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Miriam Duarte Reis
da Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em

Design 100.00 Ficha
submetida

António João
Fernandes Lourenço
Gomes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Design 100.00 Ficha
submetida

António José de Jesus
Gomes

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Design Industrial 100.00 Ficha
submetida

António Rogério Lopes
dos Santos

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado CTC da Instituição

proponente
Licenciatura em Design
(pré bolonha) 50.00 Ficha

submetida

Cármen Sofia Ribas
Fontes Guimarães

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Economia de Empresa 100.00 Ficha
submetida

Daniel Gil Afonso Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em

Engenharia Mecânica 100.00 Ficha
submetida

Eduardo Manuel
Godinho Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica

e de Computadores 55.00 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/c6511211-eac3-f1bb-88f6-601984a284a8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/a599c4ce-9576-3de7-e095-601984d19a57
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/7c03eeff-8be6-8d89-70f9-601984dab028
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/9c6433b1-5343-434c-30ab-60198487b0ad
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/81f1eda3-d98c-889b-ad3b-601984a3badd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/bdfd319f-2d75-8b78-033f-601984c9171f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/ea18519c-5b3c-dc7b-5395-601984415ef1


Fernando Miguel
Rocha de Oliveira

Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha
submetida

Gonçalo Jorge Vieira
Nunes Brites

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 60.00 Ficha

submetida

Hugo Queirós de Faria Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 55.00 Ficha

submetida
José Augusto
Rodrigues de Sousa
Coelho

Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado

Título de
especialista (DL
206/2009)

Design 100.00 Ficha
submetida

José Martinho Marques
de Oliveira

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha

submetida

Liliana Sofia Oliveira
Pires

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Engenharia de Materiais 55.00 Ficha

submetida
Paulo Agostinho Silva
de Lima

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em

Engenharia Mecânica 100.00 Ficha
submetida

Ricardo Nuno de
Oliveira Bastos Torcato

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia 100.00 Ficha
submetida

Rita Isabel Gonçalves
Simões

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (Álgebra,

Lógica e Fundamentos) 100.00 Ficha
submetida

Silvina Luísa Rodrigues
Félix da Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em

Design 100.00 Ficha
submetida

Sofia Alexandra
Marques Jorge Pinheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em

Matemática 100.00 Ficha
submetida

Soraia Luísa Pereira
Pinto Ala

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha

submetida
     1675  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 19

3.4.1.2. Número total de ETI.
 16.75

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 14 83.582089552239

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 12.7 75.820895522388

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/e07204d9-25e3-e54a-b734-601984a0b2d3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/28dc7903-f12e-56ae-3adc-601984d3ae6f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/51509885-fe55-7050-6e9b-601984c6ac7f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/4afb58f5-e3a3-9083-be99-601984ee71cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/467ffbf8-3079-d45d-d720-601984a957c0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/1e964748-b84c-8107-660b-601984a8f9c5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/13dcbd64-adb5-e4bc-1c46-6019842683c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/3f580f1d-fd12-b6ef-27fd-601984b8cd2c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/57e753ac-357b-ff49-7fc0-6019840eb607
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/72b4c557-c024-3487-b7b6-6019846b48b7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/8c1ce1b2-324d-d249-28ab-601984159116
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/annexId/8b22d457-2b02-09ec-d9bc-601984c1e1b9


Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas
of the study programme

9.7 57.910447761194 16.75

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas
áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well
recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study
programme

2.5 14.925373134328 16.75

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link
to the institution for over 3 years

12 71.641791044776 16.75

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one
year

0.55 3.2835820895522 16.75

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O pessoal não docente é partilhado por todos os ciclos de estudos em funcionamento na ESAN. A Unidade Orgânica
dispõe de seis colaboradores não docentes em exercício efetivo de funções, todos eles em regime de tempo integral,
incluindo um técnico superior de laboratório. Os serviços centrais da UA, comuns a toda a Instituição, suportam todas
as Unidades Orgânicas, e concomitantemente a ESAN. Destaca-se a presença em permanência de uma técnica dos
Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia, responsável pela gestão do Centro de Recursos em
Conhecimento da ESAN e de três funcionários dos Serviços de Ação Social (SASUA) que asseguram o funcionamento
da Unidade Alimentar da ESAN. São destacados, sempre que necessário, para apoio local na ESAN técnicos dos
Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação, responsáveis pela gestão dos equipamentos informáticos e
de comunicação e técnicos da Unidade de Apoio ao Estudante dos SASUA que prestam apoio social e psicológico.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff are shared across all study cycles in operation at ESAN. The Organic Unit has six non-teaching staff
in effective exercise of functions, all of them on a full-time basis, including a laboratory senior technician. The central
UA services, common to the entire Institution, support all the Organic Units, and concomitantly ESAN. The presence of
a permanent technician from the Library, Documentary Information and Museology Services, responsible for the
management of the ESAN Knowledge Resource Center and three employees of the Social Action Services (SASUA),
who ensure the functioning of the Food Unit of ESAN, stands out. Whenever necessary, technicians from the
Information and Communication Technologies Services, responsible for the management of computer and
communication equipment and technicians from the Student Support Unit of SASUA, who provide social and
psychological support, are deployed for local support at ESAN.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Da equipa de pessoal não docente da ESAN, um técnico superior administrativo, licenciado, presta auxílio às tarefas
administrativas do ciclo de estudos. Dois assistentes técnicos, um com formação pós-secundária e outro com ensino
secundário completo, prestam apoio técnico administrativo, comunicação e manutenção dos meios digitais,
atendimento geral, gestão de salas e apoio informático. Um técnico superior de laboratório, licenciado, presta auxílio à
utilização dos equipamentos de laboratório e de oficina dando forte apoio a algumas UC do ciclo de estudos. Dois
técnicos superiores administrativos, um licenciado e um mestre, prestam apoio administrativo e financeiro na
candidatura e execução de projetos de investigação. 

 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
From ESAN's team of non-teaching staff, a senior administrative technician (with a 1st cycle degree) assists with the
administrative tasks of the study cycle. Two technical assistants, one with post-secondary training and the other with
complete secondary education, provide administrative technical support, communication and maintenance of digital
media, general service, room management and computer support. A laboratory technician (with a 1st cycle degree)
assists in the use of laboratory and workshop equipment, giving strong support to some UC in the study cycle. Two



senior administrative technicians, a 1st cycle degree and a master degree, provide administrative and financial support
in the application and execution of research projects.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
125

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 47.2
Feminino / Female 52.8

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 40
2º ano curricular 41
3º ano curricular 44
 125

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 34 37 37
N.º de candidatos / No. of candidates 193 189 182
N.º de colocados / No. of accepted candidates 34 37 37
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 38 41 41
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 135.4 137.6 135.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 146.1 148.1 146.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
n.a.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
n.a.

6. Resultados



6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 26 21 20
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

n.a.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

n.a.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

No ano letivo 2019/2020, as taxas de aprovação médias das UC do curso foram: aprovados/avaliados 84.59% no 1º
semestre e 87.80% no 2º semestre; aprovados/inscritos 78.34% no 1º semestre e 78.30% no 2º semestre.

 Os resultados foram globalmente positivos, verificando-se um desempenho menos favorável nas UC de cariz mais
teórico-prático nas áreas dos materiais e da matemática.

 Em todas as áreas científicas o sucesso escolar, medido pelo rácio aprovados/avaliados, é positivo estando acima dos
90% no Design, 85% nas Ciências da Engenharia, 90% na Gestão e 65% na Matemática. Considerando o rácio
aprovados/inscritos as taxas de aprovação são 80% no Design, 80% nas Ciências da Engenharia, 80% na Gestão e 55%
na Matemática.

 Na fase de Diagnóstico do SGQ-UC a taxa de aprovação (medida pelo rácio aprovados/inscritos) é utilizada em dois
dos cinco critérios de classificação que indicam as unidades curriculares (UC) em Situação Relevante com Plano de
Melhoria Obrigatório (PMO) e com Boas Práticas (BP). Durante a fase de Melhoria, as UC com PMO exigem uma
reflexão por parte dos docentes responsáveis e a redação de um plano de melhoria, que conta com os contributos de
todos os docentes dessa UC. Estes planos de melhoria, acompanhados e monitorizados pela Comissão de Curso e
pelo Diretor da ESAN contribuem para a melhoria da ação pedagógica.

 No âmbito das reuniões de docentes, são discutidas as taxas de aprovação das diferentes UC do plano de estudos e
definidas ações de melhoria para as UC com taxas de aprovação abaixo da expectativa, de forma a prevenir a sua
entrada em PMO. Por outro lado, são discutidas as condutas que levaram à melhoria do sucesso escolar, numa
perspetiva de disseminação de boas práticas.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

In the academic year 2019/2020, the average approval rates of the curricular units were: approved/evaluated 84.59% in
the 1st semester and 87.80% in the 2nd semester; approved/enrolled 78.34% in the 1st semester and 78.30% in the 2nd
semester.

 The results were globally positive, with a less favorable performance in the UC of a more theoretical-practical nature in
the areas of materials and mathematics.

 In all scientific areas the school success, measured by the approved/evaluated ratio, is positive being above 90% in
Design, 85% in Engineering Sciences, 90% in Management and 65% in Mathematics. Considering the
approved/enrolled ratio, the approval rates are 80% in Design, 80% in Engineering Sciences, 80% in Management and
55% in Mathematics.

 In the diagnostic phase of the SGQ-UC, the approval rate (measured by the approved/enrolled ratio) is used in two of
the five classification criteria that indicate the curricular units (UC) in Relevant Situation with a Mandatory
Improvement Plan (PMO) and with Good Practices (BP). During the Improvement phase, UC with PMO require reflection
by the responsible teachers and the writing of an improvement plan, which counts on the contributions of all the
teachers of that UC. These improvement plans, accompanied and monitored by the Committee of the study cycle and
the ESAN Director, contribute to the improvement of the pedagogical action.

 Within the scope of the teachers' meetings, the approval rates of the different UC in the study plan are discussed and
improvement actions are defined for the UC with approval rates below expectations, in order to prevent their entry into
PMO. On the other hand, the conducts that led to the improvement of school success are discussed, in a perspective
of disseminating good practices.



6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Percentagem de recém-diplomados do curso que estão registados no IEFP como desempregados (infocursos):
 - 2020 (diplomados 2015-18 registados como desempregados em 2019)* – 5,7%

 - 2019 (diplomados 2014-17 registados como desempregados em 2018) – 2,8%
 *Do total de diplomados 2015-18, 48 são da anterior Licenciatura em Tecnologia e Design de Produto e 47 da atual

Licenciatura em Design de Produto e Tecnologia (DPT).
 

Percentagem de recém-diplomados na área de formação do curso que estão registados no IEFP como desempregados
(infocursos):

 - 2020 ensino superior público – 5,8%
 - 2020 ensino superior privado – 6,3%
 

Considerando apenas a média dos cursos do ensino superior politécnico nas áreas do design, produto e equipamento
(infocursos considerando 10 cursos):

 - 2020 – 6,1%
 

Estatísticas da DGEEC (só incluem diplomados em DPT):
 - Registados no IEFP em junho de 2020: 67 diplomados dos quais 7 desempregados.

 - Registados no IEFP em dezembro de 2019: 47 diplomados dos quais 2 desempregados.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

Percentage of recent graduates of the study cycle who are registered in IEFP as unemployed (infocursos):
 - 2020 (graduates 2015-18 registered as unemployed in 2019) * - 5.7%

 - 2019 (graduates 2014-17 registered as unemployed in 2018) - 2.8%
 * Of the total graduates 2015-18, 48 are from the previous Degree in Technology and Product Design and 47 from the

current Degree in Product Design and Technology (DPT).
 

Percentage of recent graduates in the area of training of the study cycle who are registered in IEFP as unemployed
(infocursos):

 - 2020 public higher education - 5.8%
 - 2020 private higher education - 6.3%
 

Considering only the average of polytechnic higher education courses in the areas of design, product and equipment
(infocursos considering 10 study cycles):

 - 2020 - 6.1%
 

DGEEC statistics (only include DPT graduates):
 - Registered in IEFP in June 2020: 67 graduates including 7 unemployed.

 - Registered in IEFP in December 2019: 47 graduates including 2 unemployed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A UC PDP IV adota, preferencialmente, o modelo de formação em contexto de trabalho, sendo ajustado o horário do 3º
ano, 2º semestre de modo a concentrar a parte letiva presencial em dois dias da semana, libertando os estudantes
para a permanência nas entidades de acolhimento 3 dias por semana. Este modelo tem mostrado eficácia na
adaptação dos estudantes à realidade laboral, culminando muitas vezes na sua contratação.

 Verifica-se uma baixa taxa de desemprego, consistente com a verificada no ciclo de estudos anterior à reestruturação
curricular. Entre 2000 e 2018 existiam165 diplomados na Licenciatura de Tecnologia e Design de Produto, dos quais 4
encontravam-se registados no IEFP como desempregados em dezembro de 2019 (DGEEC). Observa-se um ligeiro
aumento da taxa de desemprego em 2020, que poderá ser consequência direta da pandemia Covid19 e da interrupção
de estágios da UC PDP IV. A ESAN recebe, de forma regular, ofertas de emprego que são divulgadas aos diplomados.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
PDP IV adopts, preferably, the training model in the context of work, with an adjustment in the schedule of the 3rd
year/2nd semester in order to concentrate the teaching part on two days of the week, freeing the students to remain in
the host companies 3 days a week. This model has been shown to be effective in adapting students to work reality,
often culminating in their hiring.

 There is a low unemployment rate, consistent with that seen in the study cycle prior to the curricular restructuring.
Between 2000 and 2018 there were 165 graduates in the Technology and Product Design Degree, of which 4 were
registered in IEFP as unemployed in December 2019 (DGEEC). There is a slight increase in the unemployment rate in
2020, which could be a direct consequence of the Covid19 pandemic and the interruption of PDP IV internships. ESAN
receives job vacancies on a regular basis that are publicized to graduates.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.



6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT)
/ Mark (FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s teachers

Observações /
Observations

CICECO Excelente UA 3 n.a.
ID+ Muito bom UA 6 n.a.
IEETA Muito bom UA 1 n.a.
LAETA Excelente INEGI/UP 1 n.a.
TEMA Muito Bom UA 2 n.a.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Sendo a cooperação com a sociedade objetivo estratégico da ESAN, a quase totalidade das atividades científicas,
tecnológicas e artísticas desenvolvidas são realizadas em parceria com empresas e instituições públicas (autarquias,
escolas, etc.), nomeadamente através da prestação de serviços, projetos de I&DT e atividades culturais e de
divulgação científica e tecnológica. O crescimento em quantidade e em valor dos projetos financiados em cooperação
com a sociedade é assinalável estando, à data da submissão deste relatório, 10 projetos em execução e 8 projetos
aprovados.
Para além destes projetos financiados pela União Europeia, existem projetos de cooperação com a sociedade e
prestações de serviços, na área do design e desenvolvimento de produto, com financiamento exclusivo das empresas.
Estes projetos contribuem para a geração de conhecimento no seio da ESAN, que é transportado para a lecionação
através de casos de estudo e de exemplos industriais atuais e para o aumento da competitividade e atualização
técnico científica das empresas. A prestação de serviços tem contribuído para o reconhecimento da ESAN como um
centro de competências na área do fabrico aditivo e do desenvolvimento de produto.
São exemplos deste tipo de atividades:
- Participação do ciclo de estudos na Porto Design Biennale. Y, DESENHAR PORTUGAL Projetos de Escolas de Design
Nacionais, de 11.2019 a 04.2020 na Galeria Municipal de Matosinhos.
- Três docentes do curso foram membros do júri do Concurso Jovens Criadores 2018, áreas Design de Equipamento e
Design Gráfico. Concurso nacional, no âmbito do Programa “Jovens Criadores”, iniciativa do Gabinete do Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto e do IPDJ em parceria com a Fundação da Juventude.
- Prestação de serviços de realização de três Workshops Innovation by design, no âmbito do Projeto Sanjotec
Createch Boost’ em 2018. O programa teve como público alvo escolas secundárias de Oliveira de Azeméis e São João
da Madeira de cursos da área de Design. Consistiu numa atividade criativa prática que colocava o desafio de
desenvolver e testar um conceito de um produto de mobiliário urbano.
- Participação ativa em ações de divulgação e investigação relativas à temática do vidro, em cooperação com a
Câmara de Oliveira de Azeméis, museus, vidreiros e colecionadores. Delineou-se uma estratégia e iniciou-se
investigação com o objetivo de fortalecer a memória coletiva, clarificando as relações entre o património material e
imaterial do vidro com o surgimento da indústria dos moldes.
A ESAN e seus estudantes participam em diversas iniciativas de cariz cultural:
- Sessões de divulgação das atividades da ESAN junto de empresas, escolas e centros tecnológicos.
- Semana da Ciência & Tecnologia e Academia de Verão.
- Eventos do município e da região.
- Participação de alunos no concurso Poliempreende.
- Participação em concursos nacionais e internacionais (por exemplo competição ibérica INAPA e competição ROCA
DESIGN CHALLENGE).

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

Since cooperation with society is ESAN's strategic objective, almost all of the scientific, technological and artistic
activities developed are carried out in partnership with companies and public institutions (municipalities, schools,
etc.), namely through the provision of services, R&D projects and cultural and scientific and technological
dissemination activities. The growth in quantity and value of projects financed in cooperation with society is
remarkable, with, at the date of submission of this report, 10 projects in execution and 8 projects approved.
In addition to these projects financed by the European Union, there are cooperation projects with society and provision
of services, in the area of product design and development, with exclusive financing from companies. These projects
contribute to the generation of knowledge within ESAN, which is transported to teaching through case studies and
current industrial examples and to increase the competitiveness and technical scientific performance of companies.
The provision of services has contributed to the recognition of ESAN as a competence center in the area of additive

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5


manufacturing and product development.
Examples of these type of activities are:
- Participation of the study cycle at Porto Design Biennale. Y, DESENHAR PORTUGAL Projects of National Design
Schools, from 11.2019 to 04.2020 at the Municipal Gallery of Matosinhos.
- Three professors of the study cycle were members of the jury of the Young Creators Competition 2018, Equipment
Design and Graphic Design areas. National competition, under the “Young Creators” Program, an initiative of the
Office of the Secretary of State for Youth and Sports and the IPDJ in partnership with the Youth Foundation.
- Provision of services for the execution of three Innovation by design Workshops, within the scope of the Sanjotec
Createch Boost ’Project in 2018. The program was aimed at Oliveira de Azeméis and São João da Madeira secondary
schools for courses in the area of Design. It consisted of a practical creative activity that posed the challenge of
developing and testing a concept for an urban furniture product.
- Active participation in dissemination and research actions related to the glass theme, in cooperation with the Câmara
de Oliveira de Azeméis, museums, glassmakers and collectors. A strategy was outlined and an investigation was
started with the aim of strengthening collective memory, clarifying the relationship between the material and
immaterial heritage of glass with the emergence of the mold industry.
ESAN and its students participate in several cultural initiatives:
- Promotion sessions for ESAN's activities with companies, schools and technology centers.
- Science & Technology Week and Summer Academy.
- Municipal and regional events.
- Participation of students in the Poliempreende contest.
- Participation in national and international competitions (for example Iberian competition INAPA and competition
ROCA DESIGN CHALLENGE).

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Projetos em execução de 2016 a 2020:
2016 SIM T-RTM 17603 Promotor líder: Simoldes Plásticos Inv. UA: 617k€
2016 RoboCer3D 03350 Porcelanas da Costa Verde 395k€
2016 tt@esan SIAC UA 350k€
2017 Núcleo I&D LIGHT_RESEARCH 21945 Lightenjin II 185k€
2017 INTEGRA@TEC SIAC UA 283k€
2017 MAIS Tec SIAC SANJOTEC 167k€
2018 3D.CARBIDE 33618 DURIT 213k€
2018 NANO-SIM 3D 39842 Simoldes Aços 718k€
2018 ADD.VITRUM 34068 Vidromecânica 133k€
2018 PLASTICOLIGHT 33848 ISOLAGO 322k€
2019 ARTHUR 39690 Codi 162k€
2019 LASER4AMTT 39893 Macro Moldes 521k€
2018 Mobilizador Add.Additive 24533 ADIRA 368k€
2018 COMPRESSer INTERREG E0643 U. Salamanca 143k€
2020 REAP EEA Grants UA 866k€
2020 Shift2Future SIAC ISQ 219k€
Projetos aprovados 2021:
3DCompCer 47060 Palbit 400k€
CristalEcoPremium 47101 Vista Alegre 726k€
AM_Cork 47143 Amorim Cork Composites 381k€
Leather3D 47237 Indutan 206k€
B2-Solutions 48505 United Resins 359k€
SpaceCast 47216 Zollern & Comandita 437k€
Tech4T-RTM 47026 BTL 363k€
AM4CER 47102 HRV 271k€

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Projects running from 2016 to 2020:
2016 SIM T-RTM 17603 Lead promoter: Simoldes Plásticos Inv. UA: 617k€
2016 RoboCer3D 03350 Porcelanas da Costa Verde 395k€
2016 tt@esan SIAC UA 350k€
2017 Núcleo I&D LIGHT_RESEARCH 21945 Lightenjin II 185k€
2017 INTEGRA@TEC SIAC UA 283k€
2017 MAIS Tec SIAC SANJOTEC 167k€
2018 3D.CARBIDE 33618 DURIT 213k€
2018 NANO-SIM 3D 39842 Simoldes Aços 718k€
2018 ADD.VITRUM 34068 Vidromecânica 133k€
2018 PLASTICOLIGHT 33848 ISOLAGO 322k€
2019 ARTHUR 39690 Codi 162k€
2019 LASER4AMTT 39893 Macro Moldes 521k€
2018 Mobilizador Add.Additive 24533 ADIRA 368k€
2018 COMPRESSer INTERREG E0643 U. Salamanca 143k€
2020 REAP EEA Grants UA 866k€
2020 Shift2Future SIAC ISQ 219k€
Approved projects 2021:
3DCompCer 47060 Palbit 400k€



CristalEcoPremium 47101 Vista Alegre 726k€
AM_Cork 47143 Amorim Cork Composites 381k€
Leather3D 47237 Indutan 206k€
B2-Solutions 48505 United Resins 359k€
SpaceCast 47216 Zollern & Comandita 437k€
Tech4T-RTM 47026 BTL 363k€
AM4CER 47102 HRV 271k€

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 8
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3.2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 23.9
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 18

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Tendo em consideração que até à reestruturação do ciclo de estudos, no ano letivo 2016/2017, a mobilidade de alunos
e docentes foi inexistente, os resultados conseguidos nos últimos 3 anos representam uma evolução muito positiva.
Esta evolução resulta dos novos acordos Erasmus+ e da promoção do programa junto dos estudantes e docentes.

 Mobilidade in:
 - 2 estudantes - Politecnico di Torino. 

 - 3 docentes - Politecnico di Torino.
 - 1 docente - Vilnius Gediminas Technical University. 

 Mobilidade out:
 - 3 estudantes - Universidad A Coruña.

 - 1 estudante - Politecnico di Torino.
 - 1 docente - Faculty of Electrical Engineering and Computing University of Zagreb. 

 - 1 docente - Politecnico di Torino.
 - 1 docente - Vilnius Gediminas Technical University.

 Os projetos do programa Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) 2020-2022, ficaram comprometidos devido à
pandemia Covid19, espera-se que sejam retomados logo que as condições epidemiológicas permitam a mobilidade.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

Bearing in mind that until the restructuring of the study cycle, in the academic year 2016/2017, the mobility of students
and teachers was non-existent, the results achieved in the last 3 years represent a very positive evolution. This
evolution results from the new Erasmus+ agreements and the promotion of the program among students and teachers.

 Mobility in:
 - 2 students - Politecnico di Torino.

 - 3 teachers - Politecnico di Torino.
 - 1 teacher - Vilnius Gediminas Technical University.

 Mobility out:
 - 3 students - Universidad A Coruña.

 - 1 student - Politecnico di Torino.
 - 1 teacher - Faculty of Electrical Engineering and Computing University of Zagreb.

 - 1 teacher - Politecnico di Torino.
 - 1 teacher - Vilnius Gediminas Technical University.

 The projects of the Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program 2020-2022, were compromised due to the
Covid19 pandemic, it is expected that they will be resumed as soon as the epidemiological conditions allow mobility.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 n.a.

6.4. Eventual additional information on results.
 n.a.



7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/sigq/page/22105

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._RelCurso_8306_2019_2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 <sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

 <sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

 <no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
 <sem resposta>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f11c26fc-3d93-57f6-630d-6006008681c5/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
 <no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
 <sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
 <no answer>

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Os objetivos do ciclo de estudos são coerentes com a missão e a estratégia da organização.

 - Os objetivos são do conhecimento generalizado dos docentes e estudantes.
 - Estão definidas as competências a desenvolver em cada unidade curricular.
 - Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos de cada unidade curricular.

 - As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos de cada unidade curricular.
 - Existe coordenação eficaz entre as unidades curriculares e os seus conteúdos, de forma a garantir a coerência com

os objetivos definidos.
- As metodologias de ensino e as didáticas estão adaptadas aos objetivos de ensino e potenciam a participação dos
estudantes em atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico.

 - Práticas de ensino baseado em projetos (Project Based Learning).
 - Proximidade entre alunos e docentes.

 - Redes de informação e comunicação e plataformas de e-learning.
 - A média do tempo de estudo necessário corresponde aos ECTS estimados.

 - O plano de estudos facilita a integração dos estudantes em atividades profissionais, nomeadamente através das UC
PDP III e PDP IV.

 - O plano de estudos promove o desenvolvimento de competências de aprendizagem autónoma ao longo da vida e a
capacidade de empreender.

 - Existência de um subsistema para a Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares (SGQ) que visa a melhoria
contínua do funcionamento de cada unidade curricular.

 - Atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico, reconhecida nas áreas científicas do ciclo de estudos.
 - Qualidade das instalações, dos equipamentos laboratoriais e da biblioteca.

 - Relações com o meio exterior, nomeadamente com o tecido empresarial e o sector público, em especial com o
Município de Oliveira de Azeméis.

 - Equipa docente jovem, própria, academicamente qualificada e especializada nas áreas científicas do ciclo de
estudos.

 - Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente que promove a sua competência científica e
pedagógica.
- Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal não docente que promove a sua competência técnica.

 - Mecanismos de apoio à integração dos estudantes na comunidade académica.
 - Possibilidade de prosseguimento de estudos, nomeadamente no Mestrado em Produto e Tecnologia Digital (PTD) e

em Engenharia e Design de Produto (EDP), com elevado grau de coerência científica e pedagógica.

8.1.1. Strengths 
- The objectives of the study cycle are consistent with the organization's mission and strategy.

 - The objectives are widely known by teachers and students.
 - The competences to be developed in each curricular unit are defined.

 - The syllabus contents are consistent with the objectives of each curricular unit.
 - The teaching methodologies are consistent with the objectives of each curricular unit.

 - There is effective coordination between the curricular units and their contents, in order to ensure consistency with
the defined objectives.

 - Teaching methodologies and didactics are adapted to teaching objectives and enhance student participation in
research and technological development activities.

 - Project-based teaching practices (Project Based Learning).
 - Proximity between students and teachers.

 - Information and communication networks and e-learning platforms.
 - The average required study time corresponds to the estimated ECTS.

 - The study plan facilitates the integration of students in professional activities, namely through UC PDP III and PDP IV.
- The study plan promotes the development of autonomous learning skills throughout life and the ability to undertake.

 - Existence of a subsystem for the Quality Assurance of Curricular Units (SGQ) that aims at the continuous
improvement of the functioning of each curricular unit.

 - Research and technological development activity, recognized in the scientific areas of the study cycle.
 - Quality of facilities, laboratory equipment and library.

 



- Relations with the outside world, namely with the business community and the public sector, especially with the
Municipality of Oliveira de Azeméis.
- Teaching staff is young, own, academically qualified and specialized in the scientific areas of the study cycle.
- Procedure for evaluating the performance of teaching staff that promotes their scientific and pedagogical
competence.
- Procedure for evaluating the performance of non-teaching staff that promotes their technical competence.
- Mechanisms to support the integration of students in the academic community.
- Possibility of continuation of studies, namely in the Master in Product and Digital Technology (PTD) and in Product
Design and Engineering (EDP), with a high degree of scientific and pedagogical coherence.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Deficiente comunicação dos pontos fortes do ciclo de estudos.
2. Reduzida perceção, à partida, pelos estudantes do contributo de cada UC para os objetivos do ciclo de estudos.
3. Deficiente comunicação interna e externa dos trabalhos realizados nas UC do ciclo de estudos.
4. Reduzido envolvimento dos estudantes em atividades extracurriculares de ID e de cooperação com a sociedade.
5. Baixo nível de internacionalização, nomeadamente na mobilidade de estudantes in e out.
6. Pouca diversidade na procura e inscrição em UC de outros cursos nas opções livres.

8.1.2. Weaknesses 
1. Deficient communication of the strengths of the study cycle.
2. Low perception, at the outset, by students of the contribution of each UC to the objectives of the study cycle.
3. Deficient internal and external communication of the work carried out in the UC of the study cycle.
4. Reduced student involvement in R&D and cooperation with society extracurricular activities.
5. Low level of internationalization, namely in the mobility of students in and out.
6. Low diversity in the demand and enrollment in UC of other study cycles in the free options.

8.1.3. Oportunidades 
- Forte atividade industrial e exportadora da região em que a ESAN se insere.
- Desenvolvimento de atividades de “networking” regionais e nacionais.
- Estabelecimento de parcerias continuadas com outras instituições, nacionais e estrangeiras.
- Aumento da procura de candidatos ao ensino superior na área de estudos predominante do ciclo de estudos.
- Captação de estudantes ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional.
- Participação da ESAN na Licenciatura em Engenharia Aeroespacial, com oferta do Minor em Design e Manufatura
(proposta à A3ES em curso).
- Elevado número de projetos financiados em curso e aprovados a iniciar brevemente na ESAN.
- Reconhecimento das competências dos licenciados por parte do tecido empresarial.
- Projetos em curso para a criação de novas infraestruturas no campus da ESAN e aumento da atividade científico-
tecnológica em cooperação com a sociedade.

8.1.3. Opportunities 
- Strong industrial and export activity in the region in which ESAN operates.
- Development of regional and national networking activities.
- Establishment of continued partnerships with other institutions, national and foreign.
- Increased demand of candidates for higher education in the predominant study area of the study cycle.
- Attracting students under the International Student Statute.
- Participation of ESAN in the first cycle degree in Aerospace Engineering, with the offer of the Minor in Design and
Manufacturing (proposal to A3ES in progress).
- High number of funded projects in progress and approved to start soon at ESAN.
- Recognition of the skills of graduates by the business community.
- Ongoing projects for the creation of new infrastructures on ESAN campus and increased scientific and technological
activity in cooperation with society.

8.1.4. Constrangimentos 
- Situação de crise sanitária, económica e financeira do país em virtude da pandemia Covid19.
- Distância ao campus de Aveiro e envolvente académica pouco atrativa.
- Inexistência de residências universitárias locais.
- Inexistência de infraestruturas sociais e comerciais de apoio (comércio e serviços) na proximidade da ESAN.
- Transportes públicos para ligação ao centro de Oliveira de Azeméis e às cidades vizinhas com oferta e qualidade
reduzida.
- Fraca perceção dos candidatos ao ensino superior dos aspetos diferenciadores do ciclo de estudos.
- Dimensão das instalações da ESAN é insuficiente para o nível de utilização atual, nomeadamente para a execução de
atividades extracurriculares.

8.1.4. Threats 
- Situation of health, economic and financial crisis in the country due to the Covid19 pandemic.
- Distance to the Aveiro campus and unattractive academic surroundings.
- Absence of local university residences.
- Lack of supportive social and commercial infrastructure (commerce and services) in the vicinity of ESAN.
- Public transport for connection to the center of Oliveira de Azeméis and neighboring cities with reduced supply and



quality.
- Poor perception of higher education candidates of the differentiating aspects of the study cycle.
- The size of ESAN's facilities is insufficient for the current level of use, namely for the execution of extracurricular
activities.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ações de divulgação do ciclo de estudos, incidindo nos objetivos, métodos de ensino, saídas profissionais e
empregabilidade junto de potenciais candidatos e da comunidade em geral, designadamente através dos canais
digitais e das redes sociais, tais como Facebook, Instagram e Twitter.

8.2.1. Improvement measure 
Actions to publicize the study cycle, focusing on objectives, teaching methods, professional opportunities and
employability among potential candidates and the community in general, in particular through digital channels and
social networks, like Facebook, Instagram and Twitter.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, implementação progressiva em 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, progressive implementation over 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Presença nas redes sociais (nº de publicações) e índices de notoriedade (nº de visualizações, nº de seguidores, …).

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Presence on social networks (number of publications) and awareness rates (number of views, number of followers, …).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Promoção de ações de divulgação da estrutura curricular, dos objetivos, da coordenação entre as UC e os seus
conteúdos, das competências que se pretendem adquirir e das saídas profissionais junto dos estudantes do 1º ano.

 

8.2.1. Improvement measure 
Promotion of actions to disseminate the curricular structure, the objectives, the coordination between the UC and its
contents, the skills that are intended to be acquired and the professional opportunities with the 1st year students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, ano letivo 2021/2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, academic year 2021/2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Nº anual de ações de divulgação e/ou formação que contribuam para uma visão integrada do ciclo de estudos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Annual number of dissemination and/or training actions that contribute to an integrated view of the study cycle.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Implementação de gabinete de comunicação partilhado com representantes dos estudantes. 

 Divulgação interna dos resultados dos trabalhos de projetos e dos estágios.
 Seleção de projetos representativos para comunicação externa.



8.2.1. Improvement measure 
Implementation of a communication office shared with student representatives.
Internal dissemination of the results of the projects works and internships.
Selection of representative projects for external communication.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, ano letivo 2021/2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, academic year 2021/2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Existência do gabinete de comunicação.
Nº de ações de divulgação interna.
Nº de ações e notícias para comunicação externa.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Existence of the communication office.
Number of internal disclosure actions.
Number of actions and news for external communication.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Inclusão de estudantes em atividades pontuais nos projetos de ID a decorrer na ESAN.

 Realização de trabalhos no âmbito das UC com temáticas e recursos laboratoriais de investigações em curso.
 Promoção de atividades de divulgação científica e tecnológica, culturais e desportivas junto da comunidade

envolvente.
 

8.2.1. Improvement measure 
Inclusion of students in specific activities in R&D projects taking place at ESAN.

 Carrying out assignments within the scope of UC with thematic and laboratory resources of ongoing investigations.
 Promotion of scientific and technological, cultural and sporting activities among the surrounding community.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, implementação progressiva em 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, progressive implementation over 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Nº de estudantes envolvidos em atividades pontuais de ID.

 Nº de trabalhos no âmbito das UC com temáticas de investigações em curso na ESAN.
 Nº de atividades de divulgação científica e tecnológica, culturais e desportivas junto da comunidade envolvente

promovidas ou com participação da ESAN.
 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students involved in specific R&D activities.

 Number of works in the scope of UC with research topics in progress at ESAN.
 Number of scientific and technological, cultural and sports dissemination activities to the surrounding community

promoted or with the participation of ESAN.
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Promoção das parcerias da mobilidade existentes junto dos estudantes do ciclo de estudos logo a partir do 1º ano,
aproveitando os testemunhos dos colegas que já estiveram em mobilidade.

 Promoção direta do ciclo de estudos e da ESAN, designadamente através dos canais digitais e das redes sociais às
instituições de ensino superior, com as quais se estabeleceram parcerias ao abrigo do programa Erasmus+.

 Reforço do número de parcerias através da mobilidade in e out de docentes.
 

8.2.1. Improvement measure 



Promotion of existing mobility partnerships with students in the study cycle as from the 1st year, taking advantage of
the testimonies of colleagues who have already been on the move.
Direct promotion of the study cycle and ESAN, namely through digital channels and social networks to higher
education institutions, with which partnerships have been established under the Erasmus+ program.
Reinforcement of the number of partnerships through the mobility of teachers in and out.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, ao longo do ciclo de acreditação e dependente da resolução da situação sanitária atual.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, throughout the accreditation cycle and dependent on the resolution of the current sanitary situation.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de estudantes em mobilidade out superior a 10% dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, ao longo do
ciclo de acreditação.
Incremento do número de estudantes em mobilidade in.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students in mobility out over 10% of students enrolled in the study cycle, throughout the accreditation
cycle.
Increase in the number of students in mobility in.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Facilitar a mobilidade dos estudantes da ESAN entre os diferentes campus da UA, reservando um dia da semana para
o horário das UC de opção.

8.2.1. Improvement measure 
Facilitate the mobility of ESAN students between different UA campuses, reserving a day of the week for the free
options.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, ano letivo 2021/2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, academic year 2021/2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Horário do 3º ano com um dia da semana alocado exclusivamente às UC de opção.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
3rd year schedule with one day of the week allocated exclusively to the optional UC.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 



<sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>



9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 



<sem resposta>


