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ACEF/1718/0008237 — 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/1112/08237

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2013-04-22

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 (PDF, máx. 200kB).

 2._Síntese das medidas de melhoria do ciclo de estudos FINAL v4.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.
 N/A

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 N/A

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 N/A

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 Em 2013 a Universidade de Aveiro estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

(CIRA). Este Protocolo prevê cooperação ao nível da promoção e melhoria da área da gestão pública e autárquica, nomeadamente no
que respeita ao desenvolvimento de atividades de ensino, investigação e cooperação, desenvolvimento curricular, acompanhamento
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de estudantes e divulgação da oferta dos ciclos de estudo e da formação em contexto de trabalho.
 Para além deste protocolo, a rede de locais de estágio/projeto foi alargada, tendo sido estabelecidos protocolos com outras entidades

públicas, empresas municipais, instituições do Terceiro Setor e entidades privadas que têm uma forte interação com o setor público.
Foram ainda negociadas e concretizadas várias parcerias com universidades estrangeiras, no âmbito do Programa Erasmus+.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 In 2013 the University of Aveiro established a Protocol of Cooperation with the Intermunicipal Community of the Region of Aveiro

(CIRA). This Protocol provides for cooperation in the promotion and improvement of the area of public and local management, in
particular regarding the development of teaching, research and cooperation activities, curriculum development, student follow-up and
dissemination of study programmes and training cycles in a work context.

 In addition to this protocol, the network of internship / project has been expanded and protocols have been established with other
public entities, municipal companies, Third Sector institutions and private entities that have a strong interaction with the public sector.
A number of partnerships with foreign universities were also negotiated and implemented under the Erasmus+ Program.

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

 Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 N/A

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
 N/A

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.
 A assinatura do Protocolo com a CIRA permitiu que os estudantes desenvolvessem os seus estágios nos municípios que a integram.

Contudo, procurando aumentar a atratividade do ciclo de estudos e a empregabilidade dos diplomados, alargou-se a rede de locais de
estágio a outras entidades (ver Ponto 2 da Secção I). Assim, foram assinados protocolos com outros municípios (ex.: Guimarães e
Porto), com entidades públicas dependentes da administração direta do Estado (ex.: Ministério dos Negócios Estrangeiros e CCDR-
N), com entidades sob a administração indireta do Estado (ex.: Centro Hospitalar de São João, Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. e
Turismo Centro de Portugal), e com empresas municipais (ex.: Moveaveiro, E.E.M.). Foram ainda estabelecidos protocolos com
instituições do Terceiro Setor (ex.: Santa Casa de Misericórdia de Aveiro) e com entidades privadas que têm uma forte interação com
o setor público (ex.: Associação Empresarial de Portugal e Caixa Geral de Depósitos).

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The signing of the Protocol with CIRA allowed students to develop their internships in the municipalities that comprise it. However, in

order to increase the attractiveness of the study cycle, as well as the employability of graduates, the network of internship locations
has been extended to other entities (see Point 2, Section 1). Accordingly, protocols were signed with other municipalities (eg.
Guimarães and Porto), with public entities reliant on the direct administration of the State (eg. Ministry of Foreign Affairs and CCDR-
N), with entities dependent on the indirect administration of the State (eg. São João Hospital Center, Oporto Hospital Center and
Tourism Center of Portugal), and with municipal companies (eg. Moveaveiro). Protocols were also established with institutions of the
Third Sector (eg. Santa Casa de Misericórdia de Aveiro) and with private entities that have a strong interaction with the public sector
(eg. Portuguese Business Association and CGD).

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.
 Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
 

1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

1.3. Ciclo de estudos.
 Gestão Pública e Autárquica

1.3. Study programme.
 Public Sector and Local Government Management

1.4. Grau.
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Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Despacho_5326_2012.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Management

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
345

1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se
aplicável. 

N/A

1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável. 

N/A

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).
 6 semestres

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).
 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
 40

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 N/A

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 N/A

1.11. Condições específicas de ingresso.
 Provas de Ingresso: Economia (04) ou Matemática (16) ou Português (18)

 

Classificações Mínimas: 
 Nota de Candidatura: 95 pontos

 Provas de Ingresso: 95 pontos
 

Fórmula de Cálculo:
 Média do secundário: 65%

 Provas de ingresso: 35%
 

Preferência Regional:
 Percentagem de vagas: 30

 Área de Influência: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira
 

1.11. Specific entry requirements.
 Entry Exams: Economics (04) or Mathematics (16) or Portuguese (18)

 

Minimum Grade Requirements: 
 Application Grade: 95 

 Admission Exams: 95 
 

Calculation Formula:
 Secondary Education Average Grade: 65%

 Entry Exams: 35%
 

Regional Preferences:
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Percentage of Vacancies: 30
 Area of Influence: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira

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 Tecnologia e Gestão de Águeda (Águeda School of Technology and Management)

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf

 1.15. Observações.
 N/A

1.15. Observations.
 N/A

2. Estrutura Curricular

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 de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths 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 - N/A

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 N/A

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 N/A

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*

Gestão / Management GES 36 0

Ciências Empresariais e da Administração / Business and Administration

Sciences
CEAD 18 0

Economia / Economics E 20 0

Contabilidade / Accounting C 18 0

Matemática / Mathematics M 18 0

Ciências Jurídicas / Juridical Sciences CJ 16 0

Informática / Computer Science I 16 0

Línguas / Languages L 14 0

Informática/ Ciências Sociais/ Economia/ Ciências Emp. e da Administração/

Ciências Jurídicas/ Contab./ Línguas/ Eng. Geog./Gestão

I/ CS/ E/ CEAD/ CJ/

C/ L/ EGG/ GES
0 14
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Gestão/ Ciências Empresariais e da Administração GES/ CEAD 10 0

(10 Items)  166 14

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Importa referir que a baixa eficiência formativa reportada no ponto 6.1.1, relativa aos três últimos anos, se deveu ao baixo número de

colocados nos anos letivos de 2011/2012 a 2013/2014. Espera-se que esta tendência se altere, face ao acréscimo significativo do
número de colocados desde 2013/2014.

2.3 Observations.
 It should be noted that the low graduation efficiency reported in section 6.1.1, for the last three years, was due to the low number of

students placed in the academic years 2011/2012 to 2013/2014. This trend is expected to change in the face of a significant increase
in the number of students since 2013/2014.

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.
 Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Anabela Valente Simões

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Anabela Valente Simões

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - António Manuel Teixeira Barbeito

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Teixeira Barbeito

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Augusta da Conceição Santos Ferreira
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Augusta da Conceição Santos Ferreira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Cláudia Maria Fileno Miranda Veloso

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cláudia Maria Fileno Miranda Veloso

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Daniel Margaça Magueta

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Daniel Margaça Magueta

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - David Nunes Resende

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 David Nunes Resende

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Emília Maria Rocha de Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Emília Maria Rocha de Oliveira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Fernando António de Oliveira Tavares

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando António de Oliveira Tavares

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Hélder José Rodrigues Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Hélder José Rodrigues Gomes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Humberto Nuno Rito Ribeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Humberto Nuno Rito Ribeiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - João José Lourenço Marques
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João José Lourenço Marques

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Joaquim Fernando Monteiro Pratas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Fernando Monteiro Pratas

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Jorge Manuel de Almeida Campino

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel de Almeida Campino

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Luísa Maria Gomes Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luísa Maria Gomes Pereira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Paula Cristina da Silva Ferreira Neto Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Cristina da Silva Ferreira Neto Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Paulo Manuel Matos Soares

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Manuel Matos Soares

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

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 Isabel Pires

Beato Alves de Melo

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

Ciências Sociais (sistemas de gestão de desempenho) /

Social Sciences (performance management systems)
100

Ficha

submetida

Anabela Valente

Simões

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Cultura / Culture Studies 100

Ficha

submetida

Ana Palmira Gaspar

Albino de Campos

Cruz

Assistente

convidado ou

equivalente

Mestre Direito / Law 30
Ficha

submetida

Ana Filipa Borges

Matias Gilsanz

Magalhães

Assistente

convidado ou

equivalente

Mestre Direito / Law 30
Ficha

submetida

António Manuel Professor Adjunto ou Doutor Gestão e Administração / Management and 100 Ficha
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Teixeira Barbeito equivalente Administration submetida

Augusta da

Conceição Santos

Ferreira

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Contabilidade / Accounting 100

Ficha

submetida

Cláudia Maria Fileno

Miranda Veloso

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Economia e Gestão / Economics and Management 60

Ficha

submetida

Daniel Margaça

Magueta

Equiparado a

Assistente ou

equivalente

Mestre Economia / Economics 100
Ficha

submetida

David Nunes

Resende

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

Engenharia e Gestão Industrial / Industrial Engineering

and Management
100

Ficha

submetida

Elisabeth de Jesus

Oliveira Brito

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

CTC da

Instituição

proponente

Psicologia, área de especialização em Psicologia das

Organizações / Psychology w ith specialization on

Organizations Psychology

100
Ficha

submetida

Emília Maria Rocha

de Oliveira

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Literatura / Literature 15

Ficha

submetida

Fernando António de

Oliveira Tavares

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Gestão / Management 50

Ficha

submetida

Hélder José

Rodrigues Gomes

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Informática / Computer Science 100

Ficha

submetida

Humberto Nuno Rito

Ribeiro

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

Investigação em Gestão e Negócios / Business and

Management Research
100

Ficha

submetida

João José Lourenço

Marques

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Ciências Sociais/Social Sciences 100

Ficha

submetida

Joaquim Fernando

Monteiro Pratas

Equiparado a

Professor Adjunto ou

equivalente

Doutor
Gestão/Ciências Empresariais (Especialização em

Marketing e Estratégia) / Management
100

Ficha

submetida

Jorge Manuel de

Almeida Campino

Professor

Coordenador ou

equivalente

Doutor Economia / Economics 30
Ficha

submetida

Luísa Maria Gomes

Pereira

Professor

Coordenador ou

equivalente

Doutor Fotogrametria Digital/Digital Photogrammetry 100
Ficha

submetida

Maria José

Rodrigues Felício de

Moura e Castro

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Gestão / Management 100

Ficha

submetida

Paula Cristina da

Silva Ferreira Neto

Rodrigues

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

Ciências Empresariais (Finanças) / Management

Sciences (Finance)
100

Ficha

submetida

Paulo Manuel Matos

Soares

Assistente

convidado ou

equivalente

Licenciado Direito / Law 30
Ficha

submetida

     1645  

<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.
 21

3.4.1.2. Número total de ETI.
 16.45

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 14 85.1

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff
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Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 14.55 88.4

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff

w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
9.4 57.1

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /

Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):
1 6.1

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time

teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
13 79

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a

doctoral programme for more than one year (FTE):
2 12.2

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
A ESTGA, para além do pessoal não académico afeto aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com 9 funcionários não
docentes que dão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (3 Técnicos Superiores e 6 Assistentes Técnicos). Todos os
funcionários se encontram em regime de tempo integral.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
In addition to the non-academic personnel assigned to the Central Services of the University of Aveiro, ESTGA counts on 9 non-
teaching staff who support the functioning of the study cycle (three Senior Technicians and 6 Technical Assistants). All employees are
on a full-time basis.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As qualificações académicas do pessoal não docente da ESTGA são as seguintes:

 - 1 titular de Mestrado;
 - 5 titulares de Licenciatura;

 - 1 titular de Bacharelato;
 - 2 com o 12º ano ou equivalente.

 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The academic qualifications of the non-teaching staff of ESTGA are as follows:

 - 1 Master's degree holder;
 - 5 Graduation's degree holders;

 - 1 Bachelor's degree holder;
 - 2 holders of the 12th year of schooling or equivalent.

 

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. 
70
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 34

Feminino / Female 66

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 22

2º ano curricular 20

3º ano curricular 28

 70

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

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 20 20 20

N.º de candidatos / No. of candidates 48 45 67

N.º de colocados / No. of accepted candidates 14 19 21

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 20 22 22

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last

accepted candidate
105.4 107 103.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 118.3 120.2 120.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por
percursos alternativos de formação, quando existam) 

A evolução do número de estudantes inscritos pela 1.ª vez neste ciclo de estudos evidencia uma evolução muito positiva na
capacidade de atração de novos alunos desde 2013/2014.

 No presente ano letivo, a Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica conta com 22 estudantes inscritos pela 1.ª vez, representando
um aumento de 38% relativamente a 2011/2012 e de 120% relativamente a 2013/2014 (o pior ano). Por outro lado, importa referir que,
destes 22 novos estudantes, 21 são provenientes do contingente geral. Este facto é relevante uma vez que evidencia uma melhor
capacidade de recrutamento de estudantes no concurso nacional de acesso ao ensino superior.

 A melhoria verificada na atratividade de novos estudantes resulta de um conjunto de medidas e iniciativas levadas a cabo desde a
última avaliação da A3ES, que permitiram inverter a tendência verificada de uma menor atratividade do ciclo de estudos na captação
de novos estudantes. Estas medidas são referidas no Ponto 2 da Secção I.

 

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when
applicable) 

The evolution of the number of students enrolled for the first time in this degree shows a very positive evolution in the attractiveness
of new students since 2013/2014.

 In the current school year, the Degree in Public Sector and Local Government Management has 22 students enrolled for the first time,
representing a 38% increase over 2011/2012 and 120% over 2013/2014 (the worst year). On the other hand, it should be noted that out
of these 22 new students, 21 come from the general regime. This fact is relevant since it shows a better capacity of recruiting
students in the national contest for access to higher education.

 The improvement in the attractiveness of new students results from a set of measures and initiatives carried out since the last
evaluation of A3ES, which allowed to reverse the tendency of less attractiveness of the cycle of studies in the capture of new
students. These measures are referred to in point 2 of Section I.

 

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos



19/03/2018 ACEF/1718/0008237 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=41281cf0-2ba9-d4d4-bc48-5a4f92991f92&formId=19aea94c-9112-e488-40a7-5a6b6e344e14&la… 11/47

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 8 6 6

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 3 3 3

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 0 1

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in

more than N+2 years
2 0 1

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. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the 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. 
Os dados estatísticos recolhidos através do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino da Universidade de Aveiro (SGQ_ensino),
relativamente ao ano letivo 2016/2017, revelam que a taxa de aprovação média nas UC do curso é bastante positiva, tanto no que
respeita ao rácio Aprovados/Inscritos (superior a 73%), como ao rácio Aprovados/Avaliados (superior a 87%). No 2º semestre
verificou-se uma subida desta taxa (para 75% e 90%, respetivamente). Não obstante estes bons resultados, as disciplinas com taxas
de aprovação mais baixas continuam a ser as UC de base matemática, nomeadamente Cálculo Financeiro, Elementos de Matemática
I e Estatística. Nestas UC, o insucesso deve-se essencialmente à falta de bases em matemática evidenciada pelos estudantes. Esta
situação é agravada por uma assiduidade irregular por parte de alguns estudantes e pela sua não submissão a avaliação. 

 Com vista a superar os problemas identificados, os docentes responsáveis pelas UC acima referidas propuseram, entre outras
medidas: a realização de exercícios em grupo, integrando elementos com diferentes níveis de proficiência a Matemática nos grupos
de trabalho; o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes ao longo do semestre, manifestando disponibilidade para
atender os mesmos para além do horário estabelecido; e o desenvolvimento de materiais adicionais de apoio às UC, nomeadamente
textos de apoio e fichas de exercícios.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The statistical data collected through the Quality Assurance System at the University of Aveiro (QAS_teaching), for the 2016/2017
academic year, shows that the average approval rate in the degree's curricular units is quite positive, both in what the ratio Approved
/ Enrolled students (over 73%), and the ratio Approved / Evaluated (greater than 87 are concerned. In the second semester, there was
a rise in this rate (to 75% and 90%, respectively). Notwithstanding these positive results, the subjects with lower approval rates
continue to be the mathematics-based curricular units, namely Financial Calculus, Elements of Mathematics I and Statistics. In these
curricular units, the academic failure is essentially due to the fact that students do not master the basics of mathematics. This
situation is worsened by some students' irregular attendance, as well as by their non-submission to evaluation.

 In order to overcome the identified problems, the teachers who are responsible for the above-mentioned curricular units proposed the
implementation of the following measures (among others): the accomplishment of group exercises (each working group will integrate
students with different proficiency levels in Mathematics); the follow-up of students' development throughout the semester (teachers
underlined their availability to support students beyond the established timetable); and the development of extra materials for the
curricular units, including supporting texts and exercises.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com os dados disponibilizados pela Universidade de Aveiro, 12,5% dos recém-diplomados da Licenciatura em Gestão
Pública e Autárquica encontravam-se desempregados em 2016.

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information
source). 

According to the data provided by the University of Aveiro, 12.5% of the recent graduates of the Degree in Public Sector and Local
Government Management were unemployed in 2016.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados sobre a empregabilidade dos recém-diplomados do ciclo de estudos apontam para uma taxa de desemprego relativamente
elevada (12,5%), à semelhança do que acontece noutras licenciaturas da área. Importa, contudo, notar que os dados fornecidos pela
DGEEC revelam um aumento significativo do número de desempregados com habilitação superior concluída em 2013 e em 2016
(69,3%). Para além disso, a empregabilidade destes diplomados é fortemente influenciada pelas políticas públicas de contratação,
correspondendo estes dados ao período em que se registou uma forte contração na admissão de novos colaboradores no setor
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público, potenciada pela conjuntura económica desfavorável. 
 Com o objetivo de promover a empregabilidade, foram estabelecidos protocolos com várias entidades (públicas e privadas), para o

acolhimento de estagiários e propõe-se o aumento do período de Estágio/Projeto (de 270 para 486 horas), o que permitirá reforçar os
laços entre os estudantes e as entidades de acolhimento.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
Data on the employability of recent graduates indicate a relatively high unemployment rate (12.5%), as in other graduations of the
same field. It should be noted, however, that data provided by DGEEC show a significant increase in the number of unemployed with
higher education completed in 2013 and 2016 (69.3%). In addition, the employability of these graduates is strongly influenced by public
contracting policies, so it must be highlighted that these data correspond to the period in which there was a strong contraction in the
admission of new employees to the public sector, boosted by the unfavorable economic environment.

 In order to promote employability, protocols have been established with various entities (both public and private) in order to host
trainees. It is proposed to increase the Internship / Project period (from 270 to 486 hours), which will strengthen ties between students
and their host organizations.

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

Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) /

Languages, Literatures and Cultures Research Centre

(CLLC)

Bom / Good
Universidade de Aveiro /

University of Aveiro
2 N/A

Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior

(CIPES) / Center for Research in Higher Education Policies

Excelente /

Excellent

Universidade de Aveiro e

Universidade do Porto /

University of Aveiro and

University of Porto

1 N/A

Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade

(CICF) / Research Centre on Accounting and Taxation

(CICF)

Fair

Instituto Politécnico do Cávado

e do Ave / Polytechnic Institute

of Cávado e Ave

1 N/A

Unidade de Investigação em Governança, Competitividade

e Políticas Públicas (GOVCOPP) / Research Unit on

Governance, Competitiveness and Public Policies

(GOVCOPP)

Excelente /

Excellent

Universidade de Aveiro /

University of Aveiro
8 N/A

Institute of Electronics and Informatics Engineering of

Aveiro (IEETA )
Bom / Good

Universidade de Aveiro /

University of Aveiro
1 N/A

Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais

(CICGE) / Research Center of Geospatial Sciences (CICGE)
Poor

Universidade do Porto /

University of Porto
1 N/A

Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de

Saúde (CINTESIS) / Center for Research in Health

Technologies and Services (CINTESIS)

Muito Bom /

Very Good

Universidade do Porto /

University of Porto
1 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, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/19aea94c-9112-e488-40a7-5a6b6e344e14
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/19aea94c-9112-e488-40a7-5a6b6e344e14
 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. 

Toda a atividade realizada na ESTGA contribui para o desenvolvimento regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
nomeadamente as prestações de serviço e alguns projetos mais aplicados desenvolvidos por docentes. De entre estes destacam-
se:

 - Projeto Educativo do Município de Vagos - teve como objectivo a construção de um referencial estratégico para uma política
educativa municipal, balizando linhas de ação, o enriquecimento da oferta educativa e formativa a médio e longo prazo e a criação de
parcerias e projetos socioeducativos estruturantes para o Município de Vagos na área da educação (financiamento: €14883);

 - Plano Estratégico Municipal de Vagos - teve como objetivo definir uma visão estratégica de desenvolvimento partilhada e
consensualizada para o Município de Vagos, a 20 anos, e que garanta a continuidade da sua execução a longo prazo 

 (financiamento: €36900); 
 - Projeto "Impacto dos estágios curriculares na empregabilidade dos licenciados" (POAT n.º 000779402013: PO Assistência Técnica

FSE - QREN). Este projeto permitiu consolidar políticas de promoção dos estágios curriculares ao nível do ensino superior, de forma a
promover a maior empregabilidade dos diplomados.

 Estes projetos, associados à formação ministrada pelo ciclo de estudos, contribuem para o desenvolvimento nacional.
 São também desenvolvidas outras atividades para a comunidade, nomeadamente, as Jornadas Técnico-Científica da ESTGA (que
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tiveram início em 2015) e um conjunto alargado de eventos, que incluem, entre outros, Seminários, Workshops e Aulas Abertas
(elencados no ponto 2 da Secção I do Formulário).

 São ainda desenvolvidas na ESTGA atividades dirigidas a alunos alunos do ensino secundário e equivalente da região,
nomeadamente: Academias de verão, Semana Tecnológica e Dia Aberto.

 Relativamente à ação desportiva e artística é de salientar o apoio e incentivo dado ao NAE - Núcleo Associativo de Estudante de
Águeda, para o desenvolvimento de atividade culturais e desportivas direcionadas aos jovens da região.

 Além disso, foi construído de um campo desportivo na ESTGA, passível de ser utilizado pela
 comunidade.

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study
programme, and it real contribution to the national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic
activities. 

All the activity carried out at ESTGA contributes to regional and local development, scientific culture and cultural action, namely
through service rendering and applied projects developed by teachers. Among these are:

 - Educational Project of the Municipality of Vagos - aimed at building a strategic benchmark for a municipal education policy, outlining
lines of action, enriching the educational and training offer in the medium and long term, and creating partnerships and socio-
educational structuring projects for the Municipality of Vagos in the educational field (€ 14,883);

 - Vagos Municipal Strategic Plan - aimed at defining a 20-year strategic vision of shared and consensual development for the
municipality of Vagos, guaranteeing its long-term continuity (€ 36,900);

 - Project "Impact of curricular internships on the employability of graduates" (POAT No. 000779402013: PO Technical Assistance FSE
- QREN). This project made it possible to consolidate policies to promote curricular internships at the level of higher education, in
order to promote the graduate's higher employability.

 These projects, combined with the training provided by the study cycle, contribute to national development.
 Other activities for the community have been developed, such as the ESTGA Technical and Scientific Conferences (which began in

2015) and a wide range of events that include, among others, Seminars, Workshops and Open Classes (listed in Point 2 of Section I of
the Form).

 Also developed at ESTGA are activities aimed at high school students from the region, namely: Summer Academies, Technological
Week and Open Day.

 Regarding sporting and artistic activities, the support and encouragement given to the NAE - Águeda Student Associative Center,
addressed to the development of youth cultural and sport activities in the region - should be highlighted.

 In addition, a sports field was built at ESTGA, which can be used by the community.

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. 

No que se refere à atividade científica, salientamos os seguintes projetos, realizados em parceria:
 - Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium - conta com parceiros alemães, belgas e

vietnamitas (€722000).
 - Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda - em parceria com os institutos politécnicos de Castelo Branco e

Leiria e com a Câmara Municipal de Águeda (€149975).
 - Framework for Analysing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case of Portuguese

Historical Villages - em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda, a Associação Aldeias Históricas de Portugal e o Turismo
Centro de Portugal (€124206,90).

 - ATENA - Saber para intervir: observatório para a educação - em parceria com o CIIES, o CIPES, o INESC-TEC e o NIPE (€239999).
 - As IESP no Sistema Científico e Tecnológico Nacional: Eficácia e Territorialização da Sua Missão - em parceria com o Instituto

Politécnico de Beja (€10000).

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including,
when applicable, the indication of the main financed projects and the volume of financing involved. 

With regard to scientific activity, we highlight the following projects:
 - Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium - comprises German, Belgian and Vietnamese

partners (€ 722000).
 - Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda - with the polytechnic institutes of Castelo Branco and Leiria and with

the Municipality of Águeda (€ 149975).
 - Framework for Analyzing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case of Portuguese

Historical Villages - with the Polytechnic Institute of Guarda, Associação Aldeias Históricas de Portugal and Turismo Centro de
Portugal (€ 124206,90 ).

 - ATENA - Knowing to take action: observatory for education - in partnership with CIIES, CIPES, INESC-TEC and NIPE (€ 239999).
 - The IESP in the National Scientific and Technological System: Effectiveness and Territorialization of its Mission - in partnership with

the Polytechnic Institute of Beja (€ 10000).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 3

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 3

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 19
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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). 
No que se refere à mobilidade de estudantes e docentes, foram negociadas várias parcerias com universidades estrangeiras, no
âmbito do Programa Erasmus+, tendo sido concretizadas quatro que prevêm a mobilidade de estudantes e docentes, na área de
Business and Administration: 

 - Cardiff School of Business, Cardiff University, País de Gales
 - Facultat de Dret, Economia I Turisme, Universitat de Lleida, Espanha

 - Business and Media School, Mykolas Romeris University, Lituânia
 - Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Polónia

 Para além disso, está em curso um Programme Erasmus Plus, que teve início em 2017 e tem data de téminus em 2019. Este
programa, intitulado "VETEC - Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium", é co-coordenado
pelo Prof. David Resende, docente da Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica. Tem como parceiras várias instituições alemãs,
belgas e vietnamitas.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
With regard to the mobility of students and teachers, various partnerships were negotiated with foreign universities under the
Erasmus + Program. Four of them have been accomplished, forseeing the mobility of students and professors in the area of Business
and Administration:

 - Cardiff School of Business, Cardiff University, Wales
 - Facultat de Dret, Economia I Turisme, University of Lleida, Spain

 - Business and Media School, Mykolas Romeris University, Lithuania
 - Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland

 In addition, an Erasmus Plus Program is underway, having begun in 2017 and having its end date in 2019. This program, entitled
"VETEC - Vietnamese Knowledge and Technology Transfer Education Consortium", is co-coordinated by Prof. David Resende,
professor of the Degree in Public Sector and Local Government Management. It has as partners several Belgian, German and
Vietnamese institutions.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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_8906_2016_2017.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. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the
teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and
the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of
these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures 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. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of 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. 
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<sem resposta>

7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing 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 assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.
 <no answer>

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

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in 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 
1. Experiência acumulada de 18 anos de formação na área;

 2. Corpo docente e não docente altamente qualificado;
 3. Estabilidade do corpo docente;

 4. Existência de docentes a tempo parcial que exercem a sua atividade profissional na área do ciclo de estudos;
 5. Integração do corpo docente em redes e centros de investigação de elevada qualidade;

 6. Existência de estágio curricular;
 7. Agregação de competências entre diversas unidades curriculares;

 8. Modelo pedagógico centrado no estudante, integrando práticas inovadoras de ensino;
 9. Utilização de metodologias ativas de ensino, baseadas no 'problem based learning';

 10. Recursos físicos adequados às necessidades do ciclo de estudos (salas de aula, sala de estudo, laboratórios de informática,
laboratório de línguas, auditório e biblioteca);

 11. Parcerias com instituições de ensino superior nacionais e internacionais;
 12. Vasta rede de parcerias protocoladas com empresas e instituições da região que permitem a existência de uma profunda

interligação instituição-comunidade;
 13. Parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que inclui o desenvolvimento curricular do ciclo de estudos, um

programa de Tutoria e estágios curriculares e extracurriculares;
 14. Opinião muito favorável dos empregadores em relação às competências demonstradas pelos licenciados no exercício das suas

funções;
 15. Bom desempenho dos estudantes que prosseguem os estudos, nomeadamente ao nível do segundo ciclo;

 16. O facto da ESTGA ser unidade orgânica da UA.

8.1.1. Strengths 
1. Experience gained throughout 18 years of training in the field;

 2. Highly qualified teaching and non-teaching staff;
 3. Stability of the teaching staff;

 4. Existence of part-time teachers who work in the field of study of this degree;
 5. Integration of the teaching staff in research networks and centers;

 6. Existence of a curricular internship;
 7. Skills clustering between different curricular units;

 8. Student-centered pedagogical model, integrating innovative teaching practices;
 9. Use of active teaching methodologies, based on problem-based learning;

 10. Physical resources appropriate to the needs of the study cycle (classrooms, study room, computer labs, language lab, auditorium
and library);

 11. Partnerships with national and international higher education institutions;
 12. Extensive network of partnerships with regional companies and institutions that allow a deep institutional-community

interconnection;
 13. Partnership with the Intermunicipal Community of the Region of Aveiro, which includes the curriculum development of the study

cycle, a tutoring program and curricular and extracurricular internships;
 14. Employers' very favorable opinion regarding the skills demonstrated by the graduates when performing their duties at work;

 15. Successful performance of students who pursue their studies, namely at the second cycle degree;
 16. The fact that Águeda School of Technology and Management is a organic unit of the University of Aveiro.
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8.1.2. Pontos fracos 
1. Dificuldade de comunicação do potencial do curso em termos de empregabilidade no setor privado, nomeadamente em instituições
que interajam com o setor público;

 2. Atividade de investigação reduzida na área do ciclo de estudos;
 3. Reduzida integração dos estudantes em atividades de investigação;

 4. Reduzida mobilidade internacional de estudantes;
 5. Inexistência de residências para estudantes em Águeda;

 6. Duração demasiado curta do Estágio/Projeto para que os estudantes possam desenvolver, de forma sustentada, as competências
desejadas;

 7. Inexistência no plano curricular de determinadas UC, tais como Direito da Contratação Pública ou Auditoria na Administração
Pública.

8.1.2. Weaknesses 
1. Difficulty in communicating the potential of the course in terms of employability in the private sector, particularly in institutions that
interact with the public sector;

 2. Insufficient research activity in the field of the study cycle;
 3. Reduced student integration into research activities;

 4. Reduced international mobility of students;
 5. Lack of student residence accommodation in Águeda;

 6. Short duration of the Internship/project, which does not allow students to develop, in a sustained way, the desired skills;
 7. Inexistence in the syllabus of certain curricular units, such as Public Procurement Law or Audit in Public Administration.

8.1.3. Oportunidades 
1. Procura de formação certificada por parte dos funcionários das autarquias e/ou empresas com ligações ao setor público;

 2. Procura do ensino superior por novos públicos, nomeadamente de formação ao longo da vida;
 3. Necessidade de formação na área do ciclo de estudos em mercados internacionais, nomeadamente países da CPLP;

 4. Possibilidade de atrair profissionais na área do ciclo de estudos como especialistas;
 5. Relações privilegiadas com as instituições públicas e privadas da região.

 

8.1.3. Opportunities 
1. Demand for certified training by the employees of municipalities and / or companies linked to the public sector;

 2. The pursuit of higher education by new audiences, particularly in what lifelong training is concerned;
 3. Need for training in the study cycle's area in international markets, namely in the Community of Portuguese Language Countries;

 4. Possibility of attracting professionals in the study cycle's area as specialists;
 5. Privileged relations with public and private institutions of the region.

 

8.1.4. Constrangimentos 
1. Redução da procura de ensino superior, motivada pelo constrangimento demográfico;

 2. Falta de CTeSP na área do ciclo de estudos na Universidade de Aveiro;
 3. Envolvente da ESTGA pouco atrativa para os jovens;

 4. Dificuldade em encontrar alojamento em Águeda;
 5. Deficientes acessibilidades à cidade de Águeda.

8.1.4. Threats 
1. Reduction in the demand for higher education, motivated by the demographic constraint;

 2. Lack of Higher Professional Technical Courses linked to this study cycle's field at the University of Aveiro;
 3. ESTGA's hardly attractive surrounding to young people;

 4. Difficulty in finding accommodation in Águeda;
 5. Poor accessibilty to Águeda.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Aprofundamento de estratégias de divulgação que promovam a imagem da ESTGA e do ciclo de estudos junto dos vários públicos;

 2. Sensibilização do corpo docente para a necessidade de desenvolver investigação na área do ciclo de estudos;
 3. 3.1) Fomento da realização de trabalhos de investigação por parte dos estudantes no âmbito de algumas unidades curriculares,

com possibilidade de apresentação de comunicações orais ou posters em reuniões científicas internas ou externas à instituição; 3.2)
Integração de estudantes em projetos de investigação realizados por docentes da ESTGA;

 4. 4.1) Incentivo à mobilidade internacional de estudantes; 4.2) Reforço das parcerias com instituições internacionais de ensino
superior;

 5. Criação de residências para estudantes em Águeda;
 6. Alargamento do período de estágio/projeto;

 7. Introdução no plano curricular das disciplinas de Direito da Contratação Pública e Auditoria na Administração Pública.

8.2.1. Improvement measure 
1. Deepening of dissemination strategies that can promote the image of both ESTGA and the study cycle among various audiences;

 2. Raising the teaching staff's awareness about the need to do research in the area of the study cycle;
 3. 3.1) Promotion of research work done by students within the scope of some curricular units, with the possibility of presenting oral


