
ACEF/1920/0310897 — 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/1314/10897

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2015-10-06

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._sugestoes melhoria final2.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.
DEGEIT: intervenção estrutural na quase totalidade do edifício para resolver problemas de infiltração de águas pluviais, mudança da caixilharia das
janelas (aumentando o isolamento térmico e acústico) e pintura de alguns espaços; criação de uma sala para o desenvolvimento de iniciativas de
empreendedorismo, quer ligadas ao ensino, quer para projetos com empresas e instituições; remodelação integral de três laboratórios de
computadores, e instalação de quatro novas impressoras topo de gama. 

DEM: realização de obras de manutenção e reparaçã; novo laboratório de Caracterização de Propriedades Termomecânicas; remodelação e
atualização do laboratório de Desenvolvimento de Produto e de Sistema Flexível Produção; melhores condições de funcionamento dos laboratórios
de Preparação de Materiais Via Química e Via Física e de Eletroquímica, por via da sua transferência para o edifício 3 da UA; novas e melhoradas
áreas de estudo existentes; instalação de impressoras de rede.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
DEGEIT: structural intervention in almost the entire building to solve problems of rainwater infiltration, changing window frames (increasing thermal
and acoustic insulation) and painting some spaces; creation of a room for the development of entrepreneurship initiatives, either related to
education, or for projects with companies and institutions; complete refurbishment of three computer labs, and installation of four new high-end
printers. 

DEM: maintenance and repair work; new thermomechanical properties characterization laboratory; remodeling and updating of the Product
Development and Flexible Production System laboratory; better working conditions of the Chemical and Physical Way Material Preparation and
Electrochemistry laboratories, by transferring them to building 3 of UA; new and improved existing areas of study; network printer installation. 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


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

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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.
<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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.
Ver ponto 2. 
Foi sendo gradualmente desenvolvido um programa de estágios com a indústria local e nacional. 
Adicionalmente aos estágios curriculares disponibilizados no âmbito do MSES, os alunos deste curso têm beneficiado dos estágios remunerados
oferecidos pela Galp Energia no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Universidade de Aveiro e a Galp Energia com a designação genérica
de Programa Galp 21 (https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono). Estes
estágios permitem que sete alunos da UA beneficiem durante um período de 6 meses de um estágio remunerado (que, a partir do corrente ano
letivo, usufruiu, para o MSES, do estatuto de estágio curricular) a decorrer junto de uma empresa cliente da Galp Energia nos domínios da promoção
da eficiência energética e do desenvolvimento da economia circular. O número de alunos do MSES que têm beneficiado deste estágio foi de 6 em
2016, 4 em 2017, 1 em 2018 e 2 em 2019.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See point 2.
An internship program with the local and national industry was gradually developed. In addition to the curricular internships available under MSES,
students of this course have benefited from the paid internships offered by Galp Energia under a protocol established between the University of
Aveiro and Galp Energia with the generic designation of Galp 21 Program (https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono). These internships allow seven students of the University of Aveiro to benefit from a
paid internship during a 6-month period (which, from this school year onwards, has earned MSES curricular internship status) from a Galp Energy
client company, in the fields of energy efficiency promotion and the development of the circular economy. The number of MSES students who have
benefited from this internship was 6 in 2016, 4 in 2017, 1 in 2018 and 2 in 2019.

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.):
Universidade De Aveiro

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

1.3. Ciclo de estudos.
Sistemas Energéticos Sustentáveis

1.3. Study programme.
Sustainable Energy Systems

1.4. Grau.
Mestre

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



1.5._0003500037.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

EMEC - Engenharia Mecânica

1.6. Main scientific area of the study programme.
EMEC - Mechanical Engineering

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
520

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:
522

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.
120

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):
2 Anos/4 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):
2 Years/4 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
40

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
São admitidos ao ciclo de estudos:
- Os titulares do grau de Licenciado, ou equivalente legal, em Engenharia Mecânica, Engenharia do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial,
Engenharia de Materiais, Engenharia Física, Engenharia Química, ou áreas científicas afins;
- Os titulares de grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos numa das áreas científicas acima
identificadas, organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro numa das áreas científicas acima identificadas, que seja reconhecido como satisfazendo
os objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro;
- Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro.

1.11. Specific entry requirements.
Are accepted to the study cycle those who have:
- A 1st cycle study degree, or legal equivalent in Mechanical Engineering, Environmental Engineering, Industrial Management Engineering, Materials
Engineering, Physics Engineering, Chemical Engineering, or related scientific domains;
- A foreign higher education degree, that resulted 1st cycle study programme on the scientific domains above identified, organized in accordance
with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process; 
- A foreign higher education degree recognized as satisfying the objectives of the 1st cycle study degree by the Scientific Council of the University of
Aveiro;
- An academic, scientific or professional curriculum that is recognized by the Scientific Council of the University of Aveiro as adequate preparation
for frequenting the Masters programme.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro, sendo que as aulas estão repartidas pelo Departamento de Engenharia Mecânica, Departamento de Ambiente e
Ordenamento e Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


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 - Tronco comum

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Tronco comum

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Common branch

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

Engenharia Mecânica EMEC 18 0
Ciências e Engenharia do Ambiente CEA 12 0
Gestão GES 6 0
Ciências e Engenharia de Materiais CEM 6 0
Energia ENER 48 0
Engenharia e Gestão Industrial EGI 6 0
Engenharia Mecânica; Ciências e Engenharia do Ambiente; Gestão; Ciências e
Engenharia de Materiais; Engenharia e Gestão Industrial

EMEC; CEA;
GES; CEM; EGI 24

(7 Items)  96 24  

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.

Os objetivos do Mestrado consistem em dar uma formação integrada nos domínios das tecnologias energéticas, ambiente e desenvolvimento
sustentável. As várias metodologias aplicadas têm em atenção a multidisciplinaridade e transversalidade dos problemas energéticos e ambientais
e as suas soluções. Os objetivos visados são concretizados na articulação do conjunto de conteúdos de formação especializada nas áreas da
energia, ambiente, materiais e gestão, utilizando metodologias que passam pela exposição teórica (com apoio de meios audiovisuais), realização de
exercícios práticos, estudos de caso, organização de palestras, seminários e visitas de estudo, integradas nos objetivos gerais e específicos das
disciplinas. As aulas de algumas unidades curriculares envolvem ainda a utilização de software aplicado à análise de sistemas energéticos, a
elaboração de trabalho prático incluindo a condução de trabalho experimental ou de projeto de uma instalação experimental para um fim bem
definido.

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.

The objectives of the master's degree are to provide integrated training in the fields of energy processes and technologies, environment and
sustainable development. The various methodologies applied take into account the multidisciplinary and transversal characteristics of energy and
environmental problems and their solutions. The objectives are achieved by articulating and integrating the set of specialized training contents in the
fields of energy, environment, materials, economics and management, using methodologies that go through the theoretical exposition (with the
support of audiovisual media), practical exercises, case studies, lectures, seminars and study visits, integrated in the general and specific
objectives of the courses The classes of some course units also involve the use of software applied to the analysis of energy systems, the
elaboration of practical work including conducting experimental work or designing an experimental installation for a well-defined purpose.

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


O desempenho das unidades curriculares (UC) é avaliado no contexto do Sistema de Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares (SGQ-UC) da
Universidade de Aveiro, através de inquéritos pedagógicos aos estudantes. Nestes inquéritos, os estudantes são questionados sobre a carga de
trabalho que atribuem às várias UC’s. Na última edição desta avaliação, relativamente aos ECTS atribuídos pelos alunos relativamente à carga de
trabalho estimada para cada UC, os valores estão muito próximos dos 6 previstos na estrutura curricular, embora para algumas UCs o valor
atribuído esteja acima deste valor, como por exemplo Conversão de Energias Convencionais em que os estudantes estimam os ECTS em 7,43.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The curricular units performance is evaluated within the context of the University’s Quality Assurance System of Curricular Units (SGQ-UC), through
pedagogic surveys to students. In these surveys, students are asked about the workload they attribute to the various curricular units. In the last
edition of this evaluation, for the ECTS assigned by students regarding the estimated workload for each UC, the values are very close to the 6, as
considered provided for in the curriculum structure. For some curricular units the allocated value for ECTS was above 6, as it was the case of
Conversion of Conventional Energies in which students estimate the ECTS value as 7.43.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Tendo em consideração a importância da avaliação na progressão dos estudantes e das suas carreiras futuras, o curso dispõe de mecanismos
para garantir que a avaliação dos estudantes é efetuada de acordo com critérios, normas e procedimentos previamente definidos e publicitados,  os
quais são aplicados de forma justa e consistente, assegurando, que a avaliação permita que aos estudantes seja mostrado em que medida os seus
resultados da aprendizagem atingem os objetivos de aprendizagem fixados e que os estudantes recebam feedback sobre o seu desempenho,
associado, quando necessário, a aconselhamento sobre o processo de aprendizagem; os estudantes recorrem ao SGQ para avaliarem as UCs e os
docentes, garantido a sua avaliação e processos de melhoria quando necessário. Dada a componente aplicada do curso e a sua vertente
multidisciplinar, os métodos de avaliação passam não só por testes escritos como também por trabalhos práticos e aplicados, apresentações orais
e discussão.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Taking into account the importance of the evaluation process in the progression of students and their future careers, the course has mechanisms to
ensure that student evaluation is carried out in accordance with previously defined criteria, standards and procedures and which are applied fairly
and consistently. Hence, the evaluation process allows students to be shown to what extent their learning outcomes achieve the learning objectives
and that students receive not only feedback on their performance but also advice on the learning process; Students use the SGQ to evaluate the UCs
and the teachers, ensuring their evaluation and improvement processes when necessary. Given the applied component of the course and its
multidisciplinary aspect, the evaluation methods comprise not only written tests but also by practical and applied works, oral presentations and
discussion. 

2.4. Observações

2.4 Observações.
n.a.

2.4 Observations.
n.a.

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.
Margarita Matias Robaina 

Categoria: Professor Auxiliar 

Grau académico: Doutoramento 

Área científica: Economia 

Regime de tempo na instituição: 100% 

Fernando José Neto da Silva 

Categoria: Professor Auxiliar 

Grau académico: Doutoramento 

Área científica: Engenharia Mecânica 

Regime de tempo na instituição: 100%

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 Maria Bastos da Costa Professor Associado Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100.00 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/d426ce59-a56e-47fd-5969-5ddfd1e1fe3f


Segadães ou equivalente
António Gil D'Orey de Andrade
Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

António José Barbosa Samagaio Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Carlos Alberto Moura Relvas Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Fernando José Neto da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

João Alexandre Dias de Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

João Carlos Oliveira Matias Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia da Produção 100.00 Ficha submetida

Jorge Humberto Fernandes Mota Assistente convidado
ou equivalente Mestre Contabilidade e Auditoria 50.00 Ficha submetida

Luís António da Cruz Tarelho Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha submetida

Manuel Arlindo Amador de Matos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha submetida

Mara Teresa da Silva Madaleno Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Margarida Isabel Cabrita Marques
Coelho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha submetida

Margarita Matias Robaina Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Maria Alexandra Castelo Sobral
Monteiro Investigador Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha submetida

Maria Helena Gomes de Almeida
Gonçalves Nadais

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha submetida

Marta Alexandra da Costa Ferreira
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Miguel da Silva Oliveira Assistente convidado
ou equivalente Mestre CTC da Instituição

proponente
Mestre em Engenharia Electrotécnica e de
Computadores - Ramo Energia 50.00 Ficha submetida

Mónica Sandra Abrantes Oliveira
Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica, especialidade de

Materiais e Transferência de Calor 100.00 Ficha submetida

Myriam Alexandra dos Santos
Batalha Dias Nunes Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha submetida

Nelson Amadeu Dias Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

     1900  

<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.
20

3.4.1.2. Número total de ETI.
19

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 w ith a
full time link to the institution: 17 89.473684210526

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): 18 94.736842105263

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/9f770c57-972b-81e0-4f54-5ddfd1cdbff8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/5497bc32-14ce-497f-181e-5ddfd1490cf5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/ce3e0d9e-6b50-f96d-ccca-5ddfd14ceda2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/b1d16963-3190-543b-8db0-5ddfd152413a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/43c81d72-e315-5ff1-f408-5ddfd146ebd7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/bdce44e3-9cbf-9cc8-010c-5ddfd14a23ce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/97fd7ac2-5d89-8d8d-a09a-5ddfd16f784c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/3c9e2694-8ca0-69e2-ada4-5ddfd1d95fbe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/cc9eb48d-3f08-e717-628d-5ddfd1a2b562
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/8350305b-7168-9db7-fa0c-5ddfd19de943
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/f3a143b9-fdd2-788a-d576-5ddfd1e2078b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/8a30af73-3b52-0867-c7d8-5ddfd192dc41
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/1ba3edc1-8f1a-a960-d6c4-5ddfd10284bd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/77252331-94b3-0766-32df-5ddfd11c0921
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/c24ba45c-49fd-be5d-211b-5ddfd124b630
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/dda6213b-1897-ea9d-2fdc-5ddfd1eb53c7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/1b1de09a-f44d-04bd-5394-5ddfd15b5a3b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/4a795b26-e876-b868-ad88-5ddfd1bf889b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/annexId/77797d20-7f0b-e8e2-3286-5ddfd13c3238


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

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 18 94.736842105263 19

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

1 5.2631578947368 19

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 w ith a full time link to the institution for over 3 years 18 94.736842105263 19

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 1 5.2631578947368 19

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 de apoio ao MSES engloba funcionários afetos a três departamentos (DAO, DEM e DEGEIT) e presta apoio às áreas de
gestão académica, gestão financeira e de serviços técnicos. A coordenação é assegurada por 3 técnicos superiores (1 por departamento). O apoio
administrativo é assegurado por 1 coordenador técnico (DEGEIT), 3 técnicos superiores (2 DAO, 1 DEM) e 2 assistentes técnicos (2 DAO) e os
serviços técnicos de apoio são assegurados por 4 técnicos superiores (2 DAO e 2 DEM), 2 assistentes técnicos (1 DAO e 1 DEM) e 1 assistente
operacional (DAO). 

O secretariado académico é responsável pelas atividades de apoio ao serviço docente, à elaboração de horários e calendarização de exames, à
gestão de turmas, a avaliações e provas públicas, arquivo documental e comunicação com alunos e docentes. 

Os serviços técnicos e de apoio asseguram a manutenção de equipamentos e instalações e o funcionamento de laboratórios em condições de
usabilidade, higiene e segurança.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff supporting MSES includes employees engaged to three departments (DAO, DEM and DEGEIT) and provides support to academic
and financial management and technical services. Coordination is ensured by 3 senior technicians (1 per department). Administrative support is
provided by 1 technical coordinator (DEGEIT), 3 senior technicians (2 DAO, 1 DEM) and 2 technical assistants (2 DAO) and technical support
services are provided by 4 senior technicians (2 DAO and 2 DEM), 2 technical assistants (1 DAO and 1 DEM) and 1 operational assistant (DAO). 

The academic secretariat is responsible for the support of the teaching activities, preparation of schedules and examinations calendar, class
management, evaluations, archives and communication with students and teachers. 

Technical and support services ensure the maintenance of equipment and facilities and the operation of laboratories in terms of usability, hygiene
and safety. 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Carla Martins: Licenciatura Bi-Etápica em Contabilidade e Administração 
Diana Patoilo: Doutoramento em Química 
Estela Pinto: Licenciatura em Técnico Superior de Secretariado 
Jorge dos Santos: Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 
Magda dos Santos: Mestrado em Bioquímica e Química dos Alimentos 
Maria Goreti Melo: 12º ano 
Maria Madalena Barbosa: ensino básico (Instrução Primária) 
Maria Manuela Marques: Licenciatura em Eng. de Materiais 
Nuno da Costa: 12º ano 
António Festas – Mestrado em Eng. Mecânica 
Carla Maio – Licenciatura em Eng. Cerâmica e do Vidro 
Cátia Pôncio – Licenciatura em Contabilidade e Administração Pública 
João Teles – Licenciatura em Eng. Mecânica 
Ricardo Beja – Mestrado Integrado em Eng. Mecânica 
Maria Isabel Januário - 9.º Ano 
Ana Paula Nunes - 12.º Ano 
Sónia Fidalgo - Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação



4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Carla Martins: Bachelor Degree in Accounting and Administration 
Diana Patoilo: PhD in Chemistry 
Estela Pinto: Degree in Secretarial Technician 
Jorge dos Santos: Master in Tourism Management and Development 
Magda dos Santos: Master in Biochemistry and Food Chemistry 
Maria Goreti Melo: 12th grade 
Maria Madalena Barbosa: basic education (Primary Instruction) 
Maria Manuela Marques: Degree in Materials Engineering 
Nuno da Costa: 12th grade 
António Festas - Master in Mechanical Engineering 
Carla Maio - Degree in Ceramics and Glass Engineering 
Cátia Pôncio - Degree in Accounting and Public Administration 
João Teles - Degree in Mechanical Engineering 
Ricardo Beja - Integrated Master in Mechanical Engineering 
Maria Isabel Januário - 9th Year 
Ana Paula Nunes - 12th Year 
Sónia Fidalgo - Degree in New Communication Technologies

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. 
36

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 72.2
Feminino / Female 27.8

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 27
2º ano curricular 9
 36

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 40 40 40
N.º de candidatos / No. of candidates 46 45 110
N.º de colocados / No. of accepted candidates 18 14 42
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 10 9 26
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 11 11 10

Nota média de entrada / Average entrance mark 13.1 12.6 12.4

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 14 11 8
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 11 8 8
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 0
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 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. 
Percentagem de alunos aprovados sobre os avaliados por área científica: 
EGI: 100 
GES: 100 
CEA: 97,4 
CEM: 93,75 
EMEC: 93,49 
As taxas de aprovação dos alunos avaliados são em muitas disciplinas iguais a 100% sendo que, exceto numa UC (com taxa de aprovação de 73%),
todas as restantes apresentam taxas de aprovação acima dos 90%. As taxas de aprovação dos estudantes inscritos nas UC estão em geral acima
dos 80%, com exceção das UCs Conversão de Energias Renováveis (71,43%-CEA) e Métodos Experimentais em Energia (61,11% - EMEC); a
existência de um conjunto importante de alunos inscritos que não comparece às aulas nem se submete a avaliação nalguns casos implica a
diminuição das taxas de aprovação. 
Analisando as taxas de aprovação dos avaliados por área científica (como média do resultado para as UCs de cada área), podemos ver que são
todas muito elevadas (acima dos 93%), sendo que as mais baixas se verificam para as áreas de Engenharia Mecânica e de Ciências e Engenharia
de Materiais. No entanto, não consideramos que se tratem de casos de (in)sucesso problemáticos, dado que a diferença com as outras áreas é
pouco significativa. 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Percentage of students approved by the students assessed in the different scientific areas:
EGI: 100 
GES: 100 
CEA: 97,4 
CEM: 93,75 
EMEC: 93,49 
Students approval rates are in many courses equal to 100% and, except in a UC (with approval rate of 73%), all others have approval rates above
90%. The approval rates of students enrolled in UC are generally above 80%, with the exception of Renewable Energy Conversion (71.43%-CEA) and
Experimental Methods in Energy (61.11% - EMEC). The existence of an important set of enrolled students who do neither attend classes nor undergo
evaluation in some cases implies a decrease in approval fees. 
Analyzing the approval rates by scientific area (as an average result for the UC’s of each area), we can see that they are all very high (above 93%),
and that the lowest approval rate are to be found on the areas of Mechanical Engineering and Sciences and Materials Engineering. However, we do
not consider that problematic (in)success cases are addressed, as the difference to other areas is not significant.

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). 

Tx Desemprego 2013/2014: 12.5% 
fonte:  https://indicadores.ua.pt ( inquéritos/ ensino/ diplomados/ empregabilidade (ultimo inquérito 13/14)  

Total de diplomados 2014/2015:17 
Total de desempregados que se formaram em 2014/2015: 3 
desempregados em percentagem dos diplomados 2014/2015: 18% 
fonte: DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/ 



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). 

Unemployment Rate 2013/2014: 12.5% 
source: https://indicadores.ua.pt ( inquéritos/ ensino/ diplomados/ empregabilidade (ultimo inquérito 13/14)  

Total graduates 2014/2015: 17 
Total unemployed people graduated in 2014/2015: 3 
unemployed as a percentage of graduated 2014/2015: 18% 
source: DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A taxa de desemprego associada aos diplomados do MSES não é elevada, e temos a perceção que nos anos mais recentes esta tem vindo a
diminuir, o que se deve quer à forte ligação ao meio empresarial quer à diversidade de saídas profissionais permitida pela natureza diversificada e
complementar da formação recebida no âmbito do MSES. Pretende-se continuar a fomentar e alicerçar o programa de estágios com a indústria
local e nacional.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The unemployment rate associated with the MSES graduates is not very high, and we have the perception that it has diminished in last years, due
either to the strong connection to the business environment and to the diversity of professional outputs allowed by the diverse and complementary
nature of the training received during course attendance. It is intended to continue to foster and base the internship programme with local and
national industry.

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

Tecnologia Mecânica e Automação – TEMA Muito Bom Universidade
de Aveiro 7 -

Centro de Estudos do Ambiente e do Mar - CESAM Excelente Universidade
de Aveiro 4 -

Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e
Compósitos - CICECO Excelente Universidade

de Aveiro 1 -

Unidade de Investigação em Governança,
Competitividade e Políticas Públicas - GOVCOPP Muito Bom Universidade

de Aveiro 5 -

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/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1
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/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1
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. 

O Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentáveis (MSES), para além dos resultados diretos em favor da sociedade que decorrem da formação e
disponibilização de técnicos qualificados nas suas áreas de intervenção, contribui para a dinamização desta área de trabalho na Universidade de
Aveiro, do que decorrem outras atividades, nomeadamente de prestação de serviços à comunidade, da formação avançada, destacando-se o
programa de estágios extracurriculares Galp202020 (www.galp202020.com), em parceria com a Galp Energia, SA e o Programa Doutoral em
Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas (PDSEAC). 
Adicionalmente os docentes do MSES têm colaborado ativamente na obtenção de patentes (exemplos: “Modular façade or covering element with
solar energy recovery for water heating, air conditioning and ventilation”, EP16725579.3, 24-10-2017, “Variable displacement pump by longitudinal
displacement EP16834106.3, 15-12-2015) e na prestação de serviços para empresas e instituições. 
Têm ainda sido desenvolvidas ações de formação profissional em parceria com a UNAVE e alguns projetos de prestação de serviços sob contrato. 
Salienta-se também que o MSES contribui ativamente para as formações internacionais ao abrigo do acordo das Universidades do ECIU. Estas
podem ser vistos em https://www.eciu.org/student/sustainable-energy-and-engineering-aveirofall. Algumas unidades curriculares oferecidas no
MSES têm sido atrativas para estudantes internacionais Erasmus que as vêm frequentar. 
Para além do PDSEAC, os alunos do MSES têm seguido para outros programas Doutorais como o de Materiais e o de Ciências e Engenharia do
Ambiente, e têm contribuído com as competências adquiridas no MSES. Os alunos do MSES têm tido bastante sucesso a nível internacional. Temos
o exemplo de um aluno, que prosseguindo os estudos no PDSEAC, criou no estrangeiro uma empresa ligada a bioenergia, desenvolveu
colaborações com institutos de fomento à investigação internacionais, e que ganhou recentemente um prémio internacional.

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. 

The Master in Sustainable Energy Systems (MSES), in addition to the direct results in favor ofresulting from the training and availability of qualified
technicians in their areas ofintervention, contributes to the dynamization of this area of   work at the University of Aveiro, from whichother activities,
such as community service, advanced training,highlighting the Galp202020 extracurricular internship program (www.galp202020.com), in
partnership withGalp Energia, SA and the Doctoral Program in Energy Systems and Climate Change (PDSEAC). 
Additionally, MSES lecturers have actively collaborated in obtaining patents (examples: "Modular façade or covering element with solar energy

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1


recovery for water heating, air conditioning and ventilation", EP16725579.3, 24-10-2017, "Variable displacement pump by longitudinal displacement
EP16834106.3, 15-12-2015) and in the provision of services to companies and institutions. 
Professional training actions have also been developed in partnership with UNAVE and some service projects under contract.It is also noted that
MSES actively contributes to international training under the ECIU Universities agreement. These can be viewed at
https://www.eciu.org/student/sustainable-energy-and-engineering-aveirofall. Some course units offered at MSES have been attractive to Erasmus
international students who come to attend them. In addition to PDSEAC, MSES students have been pursuing other Doctoral programs such as
Materials and Environmental Science and Engineering, and have contributed to the skills acquired in MSES. MSES students have been quite
successful internationally. We have the example of a student who, pursuing his studies at PDSEAC, set up a bioenergy company abroad,
collaborated with international research institutes, and recently won an international award.

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. 

Os docentes do MSES desenvolvem por regra, a sua atividade científica integrados em equipas dos laboratórios associados (CICECO, CESAM) ou
em unidades de investigação (TEMA, GOVCOPP) e concorrem a oportunidades de financiamento disponíveis quer a nível nacional (QREN, P2020),
quer internacional (FP7, Interreg, etc.). Os alunos do MSES beneficiam desta dinâmica quer de uma forma direta, quer de uma forma indireta -
através do acesso a resultados e a ferramentas laboratoriais e/ou numéricas. 
Adicionalmente os docentes do MSES participam em projetos e atividades de cooperação com a sociedade de que são exemplos os projetos: 
“Research Infrastructure – Centre for Mechanical Technology and Automation”, CENTRO-01-0145-FEDER-022083, 1 202 880,91€ (2017-2020). 
“SGH - Smart Green Homes”, POCI-01-0247-FEDER-007678, 18 832 858,1 € (2017-2021) 
“Enhancing Smart GRIDs for Sustainability”, POCI-01-0145-FEDER-016434, 2.106.839,05 € (2017-2020)

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. 

MSES professors develop as a rule their scientific activity integrated into teams from the associated laboratories (CICECO, CESAM) or in research
units (TEMA, GOVCOPP) and compete for available financing opportunities both nationally (QREN, P2020), or international (FP7, Interreg, etc.). MSES
students benefit from this dynamic either directly or indirectly - through access to laboratory and/or numerical results and tools. 
In addition, MSES professors participate in cooperation projects such as: 
"Research Infrastructure – Centre for Mechanical Technology and Automation", CENTRO-01-0145-ERDF-022083, 1 202 880,91€ (2017-2020). 
"SGH - Smart Green Homes", POCI-01-0247-ERDF-007678, 18 832 858.1 € (2017-2021) 
"Enhancing Smart GRIDs for Sustainability", POCI-01-0145-ERDF-016434, 2,106,839.05 € (2017-2020)

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 61
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 14
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 23
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 5

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). 
A internacionalização do MSES tem ocorrido, por exemplo, através da mobilidade de estudantes no âmbito de programas de intercâmbio como o
Erasmus, ou no âmbito da colaboração dos docentes com parceiros internacionais em atividades de investigação em sistemas energéticos. O
MSES contribui ainda ativamente para as formações internacionais ao abrigo do acordo European Consortium of Innovative Universities (ECIU).
Estas podem ser vistas em https://www.eciu.org/student/sustainable-energy-and-engineering-aveirofall. 
A ECIU traz experiências e conhecimentos em educação, investigação e práticas administrativas inovadoras. Oferece um conjunto de recursos, por
exemplo no campo do ensino e promoção do empreendedorismo e na procura de novos caminhos na colaboração com empresas e setor público. A
associação do MSES através da UA à ECIU é um veículo para manter uma vantagem competitiva, para que se desenvolvam atividades que as
instituições individuais não poderiam realizar por conta própria.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Internationalization of MSES has taken place, for example, as a result of student mobility through exchange programs such as Erasmus, or through
the collaboration of teachers with their international partners in the field of energy system research. MSES actively contributes to international
training under the agreement European Consortium of Innovative Universities (ECIU). These can be viewed at
https://www.eciu.org/student/sustainable-energy-and-engineering-aveirofall. 
ECIU brings experiences and knowledge in education, research and innovative management practices. It offers a range of resources, for example in
the field of entrepreneurship education and promotion and in finding new avenues for collaboration with businesses and the public sector. The
association of MSES with the ECIU through the University of Aveiro is a vehicle for maintaining a competitive advantage so that activities that
individual institutions could not do on their own could be developed in this framework.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Em geral dos pontos anteriores pode-se concluir que o MSES tem evoluído de forma harmoniosa, quer dentro da instituição (Universidade de
Aveiro) quer na sua relação com o exterior: empresas e organizações e outras instituições de ensino (nacionais e internacionais). 

Esse facto é demonstrado por um lado, pelas elevadas taxas de aprovação dos alunos às várias UCs do curso e pela taxa de empregabilidade dos
diplomados. Por outro lado, o impacto positivo no exterior é evidenciado pela elevada atratividade de alunos internacionais, pela prestação de



serviços à comunidade, participação de alunos e docentes em projetos financiados nacional e internacionalmente, programas de estágio e pelas
ações de formação profissional nacionais e internacionais. 

Nota: No antepenúltimo ano (15/16) houve 14 graduados, sendo que destes, 11 se diplomaram em N anos e 3 em menos de N anos, Estes últimos,
nao aparecem na tabela.

6.4. Eventual additional information on results.
In general from the previous points it can be concluded that the MSES has evolved in a harmonious way, both within the institution (University of
Aveiro) and in its relationship with abroad: companies and organizations and other educational institutions (national and international). This is
demonstrated on the one hand by the high student approval rates at the various course UCs and the employability rate of graduates. On the other
hand, the positive impact abroad is evidenced by the high attractiveness of international students, the provision of services to the community, the
participation of students and teachers in nationally and internationally funded projects, internship programs and national and international vocational
training actions. 

Note: In the penultimate year (15/16) there were 14 graduates, of which 11 graduated in N years and 3 in less than N years. The latter do not appear in
the table.

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_9182_2018_2019.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/5da9fbca-a772-a934-6b9d-5ddd19e86fc1/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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 
• Adequação dos objetivos do curso à missão e estratégia definidos pela UA.
• Equipa docente jovem com formação ao mais alto nível. Muito elevada percentagem de doutorados, integrados em unidades de investigação, e em
tempo integral.
• Pluridisciplinaridade da formação académica do corpo docente que fornece perspetivas e abordagens diferenciadas aos estudantes.
• Várias unidades curriculares oferecidas em língua inglesa, o que tem potenciado a atração de estudantes internacionais (p.e., Erasmus).
• Distribuição de serviço docente de acordo com a especialização dos docentes.
• Docentes reconhecidos pela sua investigação aplicada e científica, nacional e internacional, e publicações em vários fóruns e revistas científicas.
• Atualização científica dos docentes é regular, p.e. via presença em conferências internacionais relevantes, publicação de artigos científicos de
circulação e impacto internacional, participação em projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico nacionais e internacionais.
• A IEUA, a UA - Coopera, AIESEC, Parque da Ciência e Inovação da UA (PCI), IDAD e a Aveiro Smart Business permitem a criação de boas
interfaces universidade empresa, sendo promovida pelos alunos e corpo docente um elevado número de eventos na área de ENERGIA na
perspetiva de ligação à comunidade. 
• Uma boa adaptação do ciclo de estudos às necessidades da realidade empresarial regional, nomeadamente através da realização de projetos e
estágios em empresas (a que se associa o Programa GALP21), com reflexo no elevado nível de empregabilidade e na elevada procura por parte das
empresas.
• Promoção de competências de investigação, desenvolvimento e inovação que permitem o aprofundamento do conhecimento e a progressão dos
estudantes para uma formação avançada e eventualmente para um terceiro ciclo.
• A ligação ao 3.º ciclo em Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas e o complemento da formação de diversos 1ºs ciclos de várias
proveniências de formação e de instituições torna este 2.º ciclo interessante do ponto de vista da diversidade e complementaridade de formações
de alunos admitidos e com diferentes perspetivas e apetências para desenvolver competências em diversos sectores no domínio da ENERGIA.
• Existência de estudantes trabalhadores no setor, enriquecendo o debate em sala de aula.
• Maioria das unidades curriculares com componente de estudos de caso e exercícios de carácter eminentemente prático e exemplificativos da
prática real, trabalhos práticos, sendo ainda organizadas visitas de estudo a entidades parceiras da Universidade de Aveiro.
• A unidade curricular de Dissertação/Projecto/Estágio constitui-se como uma importante contribuição para complementar a aquisição de
competências de investigação e desenvolvimento científico e tecnológico.
• Mestrado com características diferenciadoras de carácter multidisciplinar e interdisciplinar em Sistemas Energéticos ministrado em Portugal.

8.1.1. Strengths 
• Adequacy of the course objectives to the UA mission and strategy. 
• Young teaching team with training at the highest level. Very high percentage of doctorates, full-time and integrated into research units.
• Multidisciplinary training of academic staff provides different perspectives to students.
• Several curricular units are offered in English, which has enhanced the attraction of international students (e.g., Erasmus).
• The allocation of the academic staff to different curricular units follows the staff expertise in the different areas.
• The course lecturers are recognized for their scientific research and for their publications in various fora and scientific journals.
• Scientific updating of lecturers occurs on a regular basis, via presence at relevant international conferences, publication of scientific articles with
widespread dissemination and international impact, participation in research and technological development projects both at national and
international levels.
• Existing Internal services and interface units such IEUA, UA - Coopera, AIESEC, UA Science and Innovation Park (PCI), IDAD and Aveiro Smart
Business ease the cooperation between university and companies/institutions and allow for the intervention of lecturers and students in events in
the area of ENERGY reinforcing the connections with the of community. 
• The study program is well adapted to the needs of the local and national businesses, namely through the conduction of joint projects and sponsored
and not sponsored internships which reflects into the high level of employability and promotes the demand from companies for the MSES graduates.
• Promotion of research, development and innovation skills that allow extending the knowledge and the progression of students to advanced training
and eventually for a third cycle of studies (PhD).
• The MSES course is specially suitable either for providing access to a 3rd cycle course (for example the PhD course in Energy Systems and
Climate Change) or/and to complete the knowledge acquired during the 1st cycle of studies. The MSES course provides the required background for
the PhD course; on the other hand it can be used to normalize in the domain of energy the competences acquired previously which can be of
different nature from student to student.
• Existence of part time students with professional occupancy in the energy sector which contributes to a richer environment in the classroom.
• The majority of curricular units present a case study component and practical exercises; field visits are also organized to UA’s industrial and
institutional partners. 
• The dissertation/project/internship curricular unit is an important contribution to reinforce the acquisition of research, scientific and technological
development skills.
• The MSES has differentiating characteristics of multidisciplinary and interdisciplinary nature and is one of the few MSc courses with these
characteristics in Portugal.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Embora se tenha verificado uma ligeira melhoria, a proporção de docentes em funções de Professor Associado e Catedrático são ainda
insuficientes. 
2. Formação muito diferenciada dos alunos com algumas lacunas de formação devido à diversidade de 1ºs ciclos de estudo frequentados pelos
estudantes do MSES.



3. Divulgação insuficiente do curso junto de público-alvo.
4. Divulgação insuficiente do sucesso do curso ao nível das saídas profissionais e resultados de Estágios, Projetos e Dissertações.
5. Taxa de participação nos inquéritos pedagógicos aos estudantes sobre as unidades curriculares no Sistema de Garantia da Qualidade, encontra-
se abaixo do desejável – necessidade de aumentar a relevância e validade dos resultados.
6. O curso não é oferecido em regime pós-laboral, para atrair quadros das empresas para formação avançada.

8.1.2. Weaknesses 
1. Although there has been a slight improvement, the proportion of teachers in Associate and Full Professor roles is still insufficient. 
2. The different nature of the degrees taken by students before MSES enrollment is responsible for knowledge gaps which must be accounted for
and overcome in some curricular units
3. Insufficient dissemination of the course to the target audience.
4. Insufficient dissemination of the MSES graduates success at professional level and of the results of Internships, Projects and Dissertations. 
5. Low student participation in the pedagogical surveys of curricular units taken within the Quality Assurance System is below desirable – it is
required to increase the relevance and validity of the results. 
6. The course is not offered on a post-employment basis to attract company staff for advanced training. 

8.1.3. Oportunidades 
• Setor empresarial regional muito dinâmico que continua a fomentar a procura de mão-de-obra qualificada e especializada sendo a formação em
ENERGIA muito valorizada pelo mercado de trabalho. 
• Uma maior proximidade com ex-alunos do curso poderá ser dinamizada para demonstração do sucesso de estudantes e docentes, utilizando as
redes sociais. As mesmas podem ser igualmente usadas para divulgação de atividades e seminários entre os docentes e alunos. 
• Explorar a internacionalização do curso (em particular no âmbito dos programas de mobilidade Erasmus). 
• Existência do 3.º ciclo em SEAC - Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas - permitindo aos estudantes a continuação e aprofundamento da
formação neste domínio de especialidade. 
• A divisão em curso dos actuais Mestrados Integrados em Engenharia em dois ciclos, Licenciatura (1º Ciclo) e Mestrado (2º Ciclo), coloca-se como
uma oportunidade para o MSES atrair alunos provenientes dos cursos de Licenciatura (1º Ciclo) em Engenharia. 
• A Universidade de Aveiro está empenhada em desenvolver esforços no sentido de se criarem melhores condições às equipas de Direção de
Curso na área de ENERGIA, para poderem fomentar um debate mais contínuo e aprofundado, tanto com estudantes, como com os outros docentes,
de modo a fortalecer o suporte, o desenvolvimento e a consolidação desta área científica. 
• Existem potencialidades de colaboração, com outros Departamentos da Universidade de Aveiro, permitindo eventualmente a criação de novas
unidades curriculares optativas e a exploração de oportunidades de investigação e colaboração com a sociedade de forma inovadora. 
• Existência de parcerias consolidadas com organizações do setor permite uma melhor perceção das necessidades do exterior e permite o
adequado ajuste dos conteúdos programáticos e competências a adquirir no ciclo de estudos. 
• Colaboração com universidades nacionais e internacionais permite identificar as melhores práticas, em termos didáticos e científicos, e troca de
conhecimento relevante para a área de ENERGIA. 
• Possibilidade de reforçar a criação de equipas de trabalho multidisciplinares e interdisciplinares e realização de projetos de investigação e ensino
conjuntos. 
• Corpo docente fluente em inglês, possibilitando a oferta de um crescente número de unidades curriculares com lecionação em inglês, permitindo o
alargamento das parcerias com universidades estrangeiras. 
• Promover uma maior integração e participação dos estudantes do Mestrado (2.º ciclo) em associações e conferências relevantes de caráter
internacional. 
• Utilização da unidade curricular de Dissertação/Projecto/Estágio para promover a investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico na área
de ENERGIA. 
• Diversidade de formações prévias de base dos estudantes do Mestrado, o que permite explorar diversas áreas complementares no domínio da
ENERGIA e no âmbito dos objetivos do curso.

8.1.3. Opportunities 
• A very dynamic regional business sector continues to foster the demand for skilled and specialized labor in the field of energy which is highly
valued by the employment market. 
• Closer proximity to former students of the course can be streamlined to demonstrate the success of students and teachers, using social networks.
The social networks can also be used to disseminate activities and seminars among teachers and students. 
• Explore the internationalization of the course (in particular within the framework of Erasmus mobility programs). 
• The existence of the 3rd cycle in SEAC – (PhD in Energy Systems and Climate Change) allows the MSES students to continue and intensify training
in this field of expertise. 
• The ongoing division of the current Integrated Master's degree in Engineering in two cycles, a Bachelor 's degree (1st Cycle) and a Master's degree
(2nd Cycle), is an opportunity for MSES to attract students from undergraduate courses (1st Cycle) in Engineering. 
• The University of Aveiro is committed to create better conditions for the course management teams in the energy area, so that they can foster a
more continuous and in-depth debate with both students and others teachers, in order to strengthen the support, development and consolidation of
this scientific area. 
• There is potential for cooperation with other Departments of the University of Aveiro, leading to the possible creation of new optional curricular
units and the exploration of research and collaboration opportunities with society in an innovative manner. 
• The existence of consolidated partnerships with businesses and institutions allows both for a better perception of the society needs and for the
adequate adjustment of programmatic contents and competences to be acquired within the study cycle. 
• Collaboration with national and international universities is used to identify best practices, both in didactics and scientific terms, and for the
exchange of knowledge relevant to the ENERGY field. 
• Possibility to strengthen the creation of multidisciplinary and interdisciplinary work teams and conduct joint research and teaching projects. 
• English-fluent teaching staff, enabling the offer of a growing number of curricular units lectured in English, favoring both the extension of
partnerships with foreign universities and the recruitment of foreign students. 
• Promote greater integration and participation of Master's students (2nd cycle) in relevant international associations and conferences. 
• Use of the dissertation/project/internship curricular unit to promote research, innovation and technological development in the ENERGY area. 
• The diversity of the undergraduate basic training of the MSES students allows for exploration of several complementary areas in the field of
ENERGY within the scope of the course objectives.

8.1.4. Constrangimentos 
• Existência de vários sistemas (PACO, Moodle, SGQ, PADUA, ACESSO) nas plataformas digitais da Universidade de Aveiro, nalguns casos com
limitações ao nível de interoperabilidade o que obriga em alguns casos a replicar a mesma informação várias vezes. 

• A manutenção e fortalecimento das parcerias exigem um esforço contínuo, que é difícil manter com a reduzida dimensão do corpo docente. 

• O desenvolvimento de parcerias com o tecido empresarial exige um esforço contínuo, que é difícil manter com a reduzida dimensão do corpo



docente, e o resultado desse esforço tem um impacto reduzido ao nível dos processos de avaliação do desempenho dos docentes. 

• Constrangimentos financeiros da Universidade de Aveiro podem condicionar a manutenção e renovação de equipamento laboratorial de apoio a
aulas. 

8.1.4. Threats 
• Existence of several systems (PACO, Moodle, SGQ, PADUA, ACCESS) on the digital platforms of the University of Aveiro, in some cases with
limitations at the level of interoperability, which results in the need to replicate the same information several times. 

• The maintenance and strengthening of partnerships require a continuous effort, which is difficult to maintain with the small dimension of the faculty.

• The development of partnerships with the business fabric requires a continuous effort, which is difficult to maintain with the small dimension of
faculty, and the result of this effort has a reduced impact on the evaluation of teacher’s performance. 

• Financial constraints of the University of Aveiro can condition the maintenance and renewal of laboratory equipment to support classes. 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Resolução de concursos internos de promoção já em curso. 

2. Realização de seminários, workshops com formações complementares às aulas e sessões de apresentação formal, feitas pelos
investigadores/alunos de doutoramento, dos projetos de investigação a decorrer na UA. Fomento da utilização da Orientação Tutorial (OTs) para
esclarecer dúvidas dos alunos com lacunas de conhecimento. 

3. Promoção de ações de divulgação do curso junto de público-alvo potencial, com participação ativa em feiras de oferta universitária. Aumento da
proximidade com o 1º ciclo nas redes sociais, através da contínua atualização da página do Facebook com uma estratégia própria de comunicação
para atingir o público desejado e com o objetivo de divulgar informação e colocar em contacto estudantes atuais e ex-alunos. 

4. Divulgação dos resultados da investigação em projetos, teses e estágios, na página do Facebook do curso; publicitação de depoimentos de
antigos alunos do curso, sobre o que estão a fazer atualmente em termos profissionais; realização do “Dia Aberto do Mestrado” onde os alunos do
2º ano vêm apresentar o resultado da sua investigação, mas onde também se convidam antigos alunos a apresentar o seu percurso depois do
MSES. 

5. Promoção do SQG de modo a incentivar os estudantes a uma participação maior neste sistema de avaliação. 

6. Concentrar o horário curricular em 2 dias úteis

8.2.1. Improvement measure 
1. Resolution of internal promotion contests already in progress. 

2. Conducting seminars, workshops with additional classroom training and formal presentation sessions by researchers / doctoral students,
research projects underway in the UA. Encouraging the use of Tutorial Guidance (OTs) to answer questions of students with knowledge gaps. 

3. Promotion of dissemination actions of the course to potential target audiences, with active participation in university offer fairs. Increasing
proximity to the 1st cycle in social networks, through the continuous updating of the Facebook page with its own communication strategy to reach
the desired audience and with the objective of disseminating information and bringing current and former students in contact. 

4. Dissemination of research results in projects, theses and internships, on the course's Facebook page; publicizing testimonials from former course
students about what they are currently doing in professional terms; “Open Master's Day” where 2nd year students come to present the results of
their research, but also invite former students to present their path after MSES. 

5. Promotion of the SQG to encourage students to participate more in this assessment system. 

6. Focus curriculum time on 2 business days

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Media; médio prazo 

2. Alta; curto prazo 

3. Alta; curto prazo 

4. Alta; curto prazo 

5. Média; curto prazo 

6. Média; curto prazo 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. Average; mid-term 



2. High; short term 

3. High; short term 

4. High; short term 

5. Average; short term 

6. Average; short term

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Proporção de professores catedráticos e associados face ao de professores auxiliares e assistentes. 

2. Número de sessões organizadas e adesão dos alunos; Participação dos alunos nos workshops; presença dos alunos nas OTs. 

3. Número de amigos na página criada; Número de participações em feiras de oferta universitária; Contactos através de meios digitais e redes
sociais. 

4. Nº de publicações na página do Facebook relacionadas com resultados de sucesso e depoimentos; realização do “Dia Aberto do Mestrado”. 

5. Taxa de participação dos estudantes no preenchimento do inquérito pedagógico 

6. Número de alunos com estatuto trabalhador-estudante

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Proportion of full and associate professors compared to auxiliary and assistant teachers. 

2. Number of sessions organized and student enrollment; Student participation in workshops; presence of students in OTs. 

3. Number of followers on the page created; Number of participations in university offer fairs; Contacts through digital media and social networks. 

4. Number of Facebook page posts related to successful results and testimonials; “Open Day of the Master”. 

5. Student participation rate in completing the pedagogical survey 

6. Number of students with worker-student status

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>


