
ACEF/1920/0310987 — 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/1314/10987

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._I_Evolução_PDCEA_2016-2019_vf_compressed.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?
Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See point 2

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See point 2

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?
Não

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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.
Ver ponto 2

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See point 2

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro foi certificado pela A3Es em 2017 (6 anos, sem condições). O Subsistema
para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais faz parte deste.
Mais recentemente a Universidade de Aveiro (UA) lançou o “Programa de Formação e Atualização Pedagógica”, como parte de uma estratégia de
melhoria do ensino e aprendizagem (https://www.ua.pt/inovacaopedagogica/page/25407). O principal objetivo deste é a transição para um processo
de ensino e aprendizagem mais centrado no estudante. Os principais temas abordados são: metodologias de ensino, recursos educativos e
tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, objetivos de aprendizagem e avaliação, desenvolvimento de competências pessoais dos
docentes. A formação inclui palestras por oradores de referência internacional na área da inovação pedagógica, workshops e programas de
formação concentrados (modelo de retiro) principalmente destinados a professores em início de carreira.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In 2017, the A3Es certified the Internal Quality Assurance System of the University of Aveiro for 6 years, without conditions. The Subsystem for
Quality Assurance of Doctoral Programs is part of it.
More recently the University of Aveiro (UA) has launched the “Pedagogical Training and Updating Program” as part of a strategy for improving
teaching and learning (https://www.ua.pt/inovacaopedagogica/page/25407). The main objective is the transition to a more student-centered teaching
and learning process. The main topics covered are teaching methodologies, educational resources and technology in the teaching and learning
process, learning objectives and assessment, development of personal skills of teachers. The training includes lectures by leading international
speakers in the field of pedagogical innovation, workshops and concentrated training programs, primarily for early-career teachers.

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?

Não

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

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

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.
Ciências e Engenharia do Ambiente

1.3. Study programme.
Environmental Science and Engineering

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso_3317-2016_DR-2S-50_11março2016.pdf

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

1.6. Main scientific area of the study programme.
Environmental Science and 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):
851

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:
853

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:
581

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


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

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

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):
3 years

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
NA

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se os detentores de grau de grau de mestre ou equivalente legal em Engenharia do Ambiente, Engenharia Química, Engenharia
Mecânica, Engenharia Física, Biologia, Geologia, ou outras áreas científicas afins.
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Engenharia do Ambiente, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Física,
Biologia, Geologia, ou outras áreas científicas afins conferido na sequência de um 2º ciclo de estudos 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 em Engenharia do Ambiente, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Física,
Biologia, Geologia, ou outras áreas científicas afins que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e
estatutariamente competente.

1.11. Specific entry requirements.
Master level degree or equivalent in Environmental Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Physics Engineering , Biology,
Geology, or other similar areas.
Holders of a foreign higher education degree in Environmental Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Engineering Physics,
Biology, Geology, or other similar áreas award in completion of a 2nd cycle of studies organized in accordance with the principles of the Bologna
Process by a state adhering to this process.
Holders of a foreign higher education degree in Environmental Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Engineering Physics,
Biology, Geology, or other similar áreas recognised as satisfying the objectives of the master degree by scientifically and statutorily competent
body.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro (salas de aulas e laboratórios da Unidade Orgânica). Laboratórios de Unidades
de Investigação e de outras instituições públicas e privadas (sempre que o trabalho de investigação assim o determine).
Department of Environment and Planning, University of Aveiro (classrooms and laboratories of the Organic Unit). Laboratories of Research Units
and other public and private institutions (whenever research work so requires).

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento n.º 498_2019.pdf

1.15. Observações.
O Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente compreende uma componente curricular, limitada
ao 1º ano do ciclo de estudos (60 ECTS), e uma componente de investigação, correspondente a 2 anos de
trabalho a tempo integral (120 ECTS). A componente curricular foi organizada em 3 áreas de formação: a
especialização (32 ECTS); a preparação da tese (22 ECTS); e a formação geral (6 ECTS). A organização do
primeiro ano do ciclo de estudos está baseada em quatro unidades curriculares de especialização a que
correspondem 20 ECTS (Estudos Avançados em Ciências do Ambiente e Estudos Avançados em Engenharia
do Ambiente); e 12 ECTS a que correspondem duas unidades curriculares de especialização complementar
(Aquisição e Análise de Dados - 6 ECTS - e Seminário - 6 ECTS). A unidade curricular Preparação Projecto de
Tese, dividida em dois semestres, tem 22 ECTS (8,0 + 14,0) traduzindo os diferentes estados de selecção e
desenvolvimento do tema a escolher como Tese de Doutoramento. A unidade curricular Opção Livre (6 ECTS)
tem em conta a existência de diversas disciplinas em diferentes programas de doutoramento da Universidade
de Aveiro.

1.15. Observations.
The Doctoral Programme in Environmental Science and Engineering comprises a curricular component limited
to the 1st year of the study cycle (60 ECTS) and a research component corresponding to 2 years of full
time work (120 ECTS). The curricular component was organized in 3 training areas: specialization (32

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


ECTS); thesis research project (22 ECTS); and optional (6 ECTS). The first year of the study cycle is based on
four curricular units of specialization, 20 ECTS (Advanced Studies in Environmental Sciences and Advanced
Studies in Environmental Engineering), Seminar (6 ECTS) and Data Aquisition and Analysis (6 ECTS). The Thesis
Research Project unit, divided into two semesters, 22 ECTS (8.0 + 14.0), reflects the different states of selecting
and developing the subject chosen as PhD thesis.The curricular unit free option (6 ECTS) takes into account the
existence of disciplines in different doctoral programs in the University of Aveiro.

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):

NA NA

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

2.2. Estrutura Curricular - Na

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

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

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

Ciências e Engenharia do Ambiente / Environmental
Science and Engineering CEA / ESE 174 0

Outras / Others QAC / DSN 0 6
(2 Items)  174 6  

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 Programa Doutoral Ciências e Engenharia do Ambiente consistem na formação de quadros altamente qualificados para trabalho de
investigação autónomo no domínio das Ciências e Engenharia do Ambiente, respondendo às necessidades do meio académico, das instituições
públicas e do setor empresarial. Visam a compreensão sistemática e aprofundada nesta área científica com desenvolvimento de competências
para - conceber, projetar, adaptar e realizar investigação científica, inovadora e empreendedora - realização de investigação original, - analise,
avaliação e síntese de informação científica e tecnológica complexa no domínio do desenvolvimento sustentável. As metodologias usadas são
coerentes com a transversalidade e multidisciplinaridade dos problemas e soluções ambientais. Passam pela exposição teórica, a organização de
palestras com especialistas, a análise de casos de estudo, a elaboração de trabalhos - projeto, portfolio reflexivo, artigo de revisão, investigação
científica

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 Doctoral Program in Environmental Sciences and Engineering are to train highly qualified staff for autonomous research work
in the field of Environmental Sciences and Engineering, responding to the needs of academia, public institutions and the business sector. They aim at
the systematic and in-depth understanding in this scientific area with the development of skills to - design, adapt and conduct scientific, innovative
and entrepreneurial research - conduct original research, - analyze, evaluate and synthesize complex scientific and technological information in the
field of sustainable development. The methodologies used are consistent with the transversal and multidisciplinary features of environmental
problems and solutions. They go through the theoretical exposition, the organization of lectures with specialists, the analysis of case studies, the
elaboration of project work, reflexive portfolio, review article, scientific research.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) integra o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UA
(SIGQ_UA), em particular do Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem (SGQ_ensino).Neste contexto são elaborados
relatórios pela Comissão de Acompanhamento do Curso (CAc), as Comissões de Acompanhamento dos Estudantes e os Relatórios dos
Responsáveis das UC (RUC). O diretor do PD e um estudante, nomeado pelo DPD procedem à análise do programa doutoral como um todo,
considerando as suas duas componentes – curso de doutoramento e trabalhos de investigação. Em conjunto, o DPD e o estudante elaboram um
relatório sobre o ciclo de estudos – Relatório do DPD, com identificação de boas práticas, situações a decorrer de acordo com o previsto e
situações problemáticas, Neste contexto é verificada o cumprimento da carga média de trabalho estimada em ECTS, para cada uma das UC e o
trabalho de investigação.



2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The Quality Assurance Subsystem for Doctoral Programs (SubGQ_PD) is part of the UA Internal Quality Assurance System (SIGQ_UA), in particular
the Quality Assurance System of the Teaching-Learning Process (SGQ_teaching). In this context, the Course Follow-up Committee (CAc), the
Student Follow-up Committees and UC’s responsible’ s produces reports (RUC)reports. The DP director and a student, appointed by the DPD,
analyze the doctoral program as a whole, considering its two components - PhD course and research work. Together, the DPD and the student
prepare a report on the study cycle - DPD Report, identifying good practices, situations proceeding as expected and problematic situations. In this
context, the fulfillment of the estimated workload average, in ECTS, for each one of the Curricular Unit (CU) and the research work is verified.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
O Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) integra o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UA
(SIGQ_UA), em particular do Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem (SGQ_ensino). Permite a análise integrada
das componentes de ensino e investigação presentes nos programas doutorais com o propósito de identificar pontos fortes e fracos das diferentes
UC do curso, de forma a atuar corretivamente se necessário, privilegiando também a partilha de boas práticas. Intervêm no processo os
estudantes, o pessoal docente, o diretor do PD, o diretor da UO, o diretor da EDUA e os conselhos científico e pedagógico. Quanto ao trabalho de
investigação são considerados a evolução científica do trabalho, a supervisão e os recursos disponíveis. Intervêm no processo os estudantes, os
supervisores, membros do pessoal académico afeto e externos ao PD, o diretor do PD, o diretor da UO, o diretor da EDUA e os conselhos
pedagógico e científico.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Quality Assurance Subsystem for Doctoral Programs (SubGQ_PD) is part of the UA Internal Quality Assurance System (SIGQ_UA), in particular
the Quality Assurance System of the Teaching-Learning Process (SGQ_ensino). It allows the integrated analysis of teaching and research
components present in doctoral programs with the purpose of identifying strengths and weaknesses of the different course UCs, in order to act
correctly if necessary, also privileging the sharing of good practices. Students, teaching staff, the PD director, the UO director, the EDUA director and
the scientific and pedagogical councils intervene in the process. The research work considers the scientific evolution of the work, the supervision
and the available resources. Students, supervisors, members of the academic staff who are from and outside the DP, the DP director, the UO
director, the EDUA director and the pedagogical and scientific councils.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Atualmente (2019-2020) existem 4 docentes com contratos 0%, cujo vínculo contratual lhes permite o desenvolvimento de atividade de investigação
e orientação de estudantes de doutoramento (2 jubilados e 2 em prestação de serviço público). No entanto à data de referência deste relatório 2018-
2019, apenas os docentes jubilados tinham este tipo de contrato, os restantes docentes (2) estavam a tempo integral.

O relatório de avaliação disponibilizado no ponto 7.1.2. refere-se ao ano letivo de 2017-2018. O relatório referente ao ulitmo ano letivo do período em
avaliação (2018-2019) encontra-se ainda em processo de aprovação. O processo deverá estar concluído brevemente podendo se assim for
considerado coloca-lo à disposição.

2.4 Observations.
There are currently (2019 / 2020) 4 teachers with 0% contracts. Those contractual bonds allows them to develop research and PhD Students
guidance activities (2 jubilee and 2 in public service).However in the school year 2018-2019, only the jubilee teachers (2) had this type of contract, the
other teachers (2) were full time

The evaluation report upload in paragraph 7.1.2. refers to the 2017-2018 school year. The report for the last school year of the evaluation period
(2018-2019) is still under approval process. The process should be completed shortly, if considered we will make it available.

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.
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins

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 Cláudia Relvas Vieira Dias Investigador Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha
submetida

Ana Isabel Couto Neto da Silva
Miranda

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Ana Paula Duarte Gomes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
António José Barbosa
Samagaio

Professor Associado ou
equivalente Doutor Mechanical Engineering 100.00 Ficha

submetida

Armando da Costa Duarte Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha

submetida
Carlos Alberto Diogo Soares
Borrego

Professor Catedrático
convidado ou equivalente Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 0.00 Ficha

submetida
Celeste de Oliveira Alves Professor Catedrático Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 0.00 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/ee628b73-5cf5-dcb8-82c6-5de17daf43dc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/260d8730-3c5b-f559-360a-5de17dffc2df
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/4401239f-2398-e5bb-ecdf-5de17d01dae7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/74958fe1-19bd-284d-311b-5de17d157360
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/85ab1f13-fdf0-a6b3-c984-5de17d560d99
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/6bc8a27c-a686-2f5c-781c-5de17d03b43e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/9dd32597-0966-8a55-b17d-5de17d1e629d


Coelho convidado ou equivalente submetida

Célia do Anjos Alves Investigador Doutor Ciência e Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha
submetida

Filomena Maria Cardoso
Pedrosa Ferreira Martins

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Jan Jacob Keizer Investigador Doutor Biologia 100.00 Ficha
submetida

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

submetida

Luísa Maria Gomes Pereira Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Engenharia Geográfica 100.00 Ficha

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

submetida
Maria Elisabete Jorge Vieira da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100.00 Ficha

submetida
Maria Helena Gomes de
Almeida Gonçalves Nadais

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
Maria Isabel Aparício Paulo
Fernandes Capela

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente, especialidade de

Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos 100.00 Ficha
submetida

Maria Isabel da Silva Nunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100.00 Ficha

submetida

Maria Teresa Fidélis da Silva Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 0.00 Ficha

submetida
Myriam Alexandra dos Santos
Batalha Dias Nunes Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Nelson José Cabaços Abrantes Investigador Doutor Ciências Biológicas 100.00 Ficha
submetida

Sónia Cristina Alexandre
Gouveia

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 30.00 Ficha

submetida

Valdemar Inocêncio Esteves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analitica 100.00 Ficha

submetida
Victor Miguel Carneiro de
Sousa Ferreira

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia dos Materiais 100.00 Ficha

submetida

Maria de Fátima Lopes Alves Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 0.00 Ficha

submetida
José de Jesus Figueiredo da
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
Manuel Arlindo Amador de
Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
Mário Miguel Azevedo
Cerqueira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Teresa Filomena Vieira Nunes Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
     2330  

<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.
28

3.4.1.2. Número total de ETI.
23.3

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: 18 77.25321888412

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/9dd32597-0966-8a55-b17d-5de17d1e629d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/9c10bd03-c0a1-773d-d40f-5de17d5c6d61
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/e4455aa1-f029-bf40-d3e2-5de17d9cd157
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/de854428-b55f-a72d-8ac0-5de17d2c2d82
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/93301db3-bc70-2433-bf0c-5de17dd88c59
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/57f48d27-f63d-7ab6-3f95-5de17d076a9e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/71200329-8ede-ac73-6868-5de17d347610
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/46655f1a-9670-073e-e7e6-5de17df5e383
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/4ba66124-2034-f883-4e96-5de17dceac42
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/65c33bff-e9ad-6340-08e6-5de17d8576ac
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/39526c2f-8b12-b309-dcbf-5de17d21595a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/2965ac9a-b28d-0aac-d90a-5de17d8e5346
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/4a4c6fc1-ad6d-5961-404b-5de17d98b428
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/55158264-a514-0d6f-2643-5de17d44ae78
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/ee07f1cb-46a3-53e8-86a8-5de17d3767ae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/b42507a1-dc46-364d-415a-5de17d76ee83
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/85f30758-4320-90f3-31cc-5de17d4b551c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/bbb8a32d-5ab9-abde-8353-5de65e942f54
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/16e6c4cd-d7fb-8c5d-bebe-5dfb56d42de9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/43230bd6-729e-25cc-d27e-5dfb56fc4275
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/b1c3e1b9-0abf-35ad-b279-5dfb5604c625
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/annexId/8ac203da-96a9-e84b-f26e-5dfb56dd4801


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): 23.3 100

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 77.25321888412 23.3

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

0 0 23.3

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 77.25321888412 23.3

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 23.3

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

Existem 9 funcionários não docentes afetos exclusivamente ao Departamento de Ambiente e Ordenamento,
num regime de dedicação de 100%, e contribuindo para o apoio à lecionação do ciclo de estudos. O pessoal técnico, administrativo e de gestão
apoia o funcionamento do Programa Doutoral em atividades de caracter académico (e.g. condições dos espaços letivos, registo de teses e
organização de júris, apoio à gestão financeira de projetos) , apoio à investigação (e.g. apoio logístico e técnico a projetos, gestão de stocks de
gases, reagentes e materiais afetos a atividades laboratoriais), manutenção de equipamentos e infra-estruturas e segurança (e.g. manutenção de
viaturas, material audiovisual e controlo de segurança nos laboratorios) utilizados no âmbito dos trabalhos de investigação.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
There are nine non-academic staff working exclusively (100%) at the Department of Environment and Planning, contributing to support the study
cycle. Technical, administrative and management staff support the Doctoral Program with: 
- the academic activities (e.g conditions of teaching spaces, registration of thesis and organization of juries, support of project financial
management); 
- the research activities (e.g. logistic and technical support of projects, gases stock management, reagents and materials related to laboratory
activities) and 
- the equipment and infrastructure maintenance and safety (e.g. maintenance of vehicles, audiovisual equipment and laboratory safety control) used
in the scope of research. 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 9 funcionários não-docente:
- 5 são técnicos superiores
Diana Patoilo: Doutoramento em Química
Jorge dos Santos: Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo
Carla Martins: Licenciatura Bi-Etápica em Contabilidade e Administração
Estela Pinto: Licenciatura em Técnico Superior de Secretariado
Maria Manuela Marques: Licenciatura em Eng. de Materiais
- 3 são assistentes técnicos
Magda dos Santos: Mestrado em Bioquímica e Química dos Alimentos
Maria Goreti Melo: 12º ano
Nuno da Costa: 12º ano
- 1 é assistente operacional
Maria Madalena Barbosa: ensino básico (Instrução Primária)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Within the 9 non-academic-staff working at the Department of Environment and Planning:
- 5 are higher level technicians
Diana Patoilo: Doutoramento em Química
Jorge dos Santos: Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo
Carla Martins: Licenciatura Bi-Etápica em Contabilidade e Administração
Estela Pinto: Licenciatura em Técnico Superior de Secretariado



Maria Manuela Marques: Licenciatura em Eng. de Materiais
- 3 are assistant technicians
Magda dos Santos: Mestrado em Bioquímica e Química dos Alimentos
Maria Goreti Melo: 12º ano
Nuno da Costa: 12º ano
- 1 is operational assistant.
Maria Madalena Barbosa: ensino básico (Instrução Primária)

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. 
44

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 41
Feminino / Female 59

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 12
2º ano curricular / 2nd curricular year 13
3º ano curricular 19
 44

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 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 14 12 15
N.º de colocados / No. of accepted candidates 14 7 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 12 6 13
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 12.5 14 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 14.9 15.6 15

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes do Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente são maioritariamente portugueses (26), das áreas de Engenharia do
Ambiente, de Gestão e Políticas Ambientais e Ordenamento do Território, da Universidade de Aveiro (20), da Universidade Nova de Lisboa (2),
Universidade de Coimbra (1), Universidade do Porto (1) e Instituto Politécnico de Coimbra (2). Do conjunto de estudantes internacionais destacamos
os provenientes do Irão, das áreas de engenharia civil e ambiental (8); do Brasil (5), das áreas de engenharia e tecnologia ambiental e ordenamento
do território; de Angola (2), das áreas das ciências e tecnologias ambientais; de Espanha (1) da área das ciências e tecnologias ambientais; do
Uruguai (1) da área das ciências e tecnologias ambientais; do México (1) da área de engenharia e tecnologia ambiental.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The students of the Doctoral Program in Environmental Science and Engineering are mostly Portuguese (26), from the areas of Environmental
Engineering, Management and Environmental Policies and Spatial Planning, coming from the University of Aveiro, Universidade Nova de Lisboa,
University of Coimbra and Polytechnic Institute of Coimbra. The international students of the Doctoral Program are coming mainly from: 
- Iran, in the areas of civil and environmental engineering (8); 
- Brazil (5), in the areas of engineering and environmental technology and land use planning; 
- Angola (2), in the areas of environmental science and technology; 
- Spain (1) in the area of environmental science and technology; 



- Uruguay (1) in the area of environmental science and technology; 
- Mexico (1) in the area of engineering and environmental technology.

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 8 6 5
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 1 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 1 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 3 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 1 1 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). 

“Contribuição das poeiras do deserto para o aerossol atmosférico em Cabo Verde e em Portugal”, 2018, aprovada; ”Assessment of Forest Fire Risk
in the Atlantic Coast of Uruguay”, 2018, aprovada; “Estudo de aerossóis atmosféricos naturais em Portugal: análise integrada usando modelação da
qualidade do ar e dados de satélite”, 2018, aprovada; “An integrated assessment tool to cost-efficiently improve urban air quality”, 2018, aprovada;
“ Estudo das Oportunidades de valorização dos resíduos urbanos para o Estado de Góias (Brasil)”, 2018, aprovada; "Production and application of
biowaste-based adsorbents for the removal of fish anaesthetics in recirculating aquaculture systems”, 2017, aprovada; " Estratégias de
desenvolvimento sustentável para as regiões secas do sul de Angola – Bacia do Rio Curoca” , 2017, aprovada; “ Biovalorization of food wastes by
anarerobic acidification processes” , 2017, aprovada; "Model to integrate ecosystem services into the planning process” , 2017, aprovada;
“Emissões fugitivas de partículas para a atmosfera: caracterização, impactos e mitigação” , 2017, aprovada; “Qualidade do ar e alterações
climáticas à escala urbana: vulnerabilidade, resiliência e adaptação” , 2017, aprovada: “Estudo do Aerossol (Poeira do Sara) na Região de Cabo
Verde”, 2016, aprovada; “Valorização das cinzas de combustão de biomassa na calagem e reciclagem de nutrientes no solo”, 2016, aprovada;
“Efeitos dos incêndios florestais na reserva de nutrientes do solo e sua exportação por escorrência superficial”, 2016, aprovada; “Efeitos dos
incêndios florestais nos stocks de matéria orgânica do solo e perda por escorrência superficial”, 2016, aprovada; “Carbono particulado na
atmosfera: distribuição, envelhecimento e deposição húmida”, 2016, aprovada; “Avaliação do desempenho ambiental do setor corticeiro através da
avaliação de ciclo de vida”, 2016, aprovada; “Remoção de fósforo e produção de cana de açúcar em zonas húmidas construídas para tratamento de
efluentes”, 2016, aprovada.

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). 
“Contribuição das poeiras do deserto para o aerossol atmosférico em Cabo Verde e em Portugal”, 2018, aprovada; ”Assessment of Forest Fire Risk
in the Atlantic Coast of Uruguay”, 2018, aprovada; “Estudo de aerossóis atmosféricos naturais em Portugal: análise integrada usando modelação da
qualidade do ar e dados de satélite”, 2018, aprovada; “An integrated assessment tool to cost-efficiently improve urban air quality”, 2018, aprovada;
“ Estudo das Oportunidades de valorização dos resíduos urbanos para o Estado de Góias (Brasil)”, 2018, aprovada; "Production and application of
biowaste-based adsorbents for the removal of fish anaesthetics in recirculating aquaculture systems”, 2017, aprovada; " Estratégias de
desenvolvimento sustentável para as regiões secas do sul de Angola – Bacia do Rio Curoca” , 2017, aprovada; “ Biovalorization of food wastes by
anarerobic acidification processes” , 2017, aprovada; "Model to integrate ecosystem services into the planning process” , 2017, aprovada;
“Emissões fugitivas de partículas para a atmosfera: caracterização, impactos e mitigação” , 2017, aprovada; “Qualidade do ar e alterações
climáticas à escala urbana: vulnerabilidade, resiliência e adaptação” , 2017, aprovada: “Estudo do Aerossol (Poeira do Sara) na Região de Cabo
Verde”, 2016, aprovada; “Valorização das cinzas de combustão de biomassa na calagem e reciclagem de nutrientes no solo”, 2016, aprovada;
“Efeitos dos incêndios florestais na reserva de nutrientes do solo e sua exportação por escorrência superficial”, 2016, aprovada; “Efeitos dos
incêndios florestais nos stocks de matéria orgânica do solo e perda por escorrência superficial”, 2016, aprovada; “Carbono particulado na
atmosfera: distribuição, envelhecimento e deposição húmida”, 2016, aprovada; “Avaliação do desempenho ambiental do setor corticeiro através da
avaliação de ciclo de vida”, 2016, aprovada; “Remoção de fósforo e produção de cana de açúcar em zonas húmidas construídas para tratamento de
efluentes”, 2016, aprovada.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Todas as unidades curriculares obrigatórias, pertencem área científica de Ciências e Engenharia do Ambiente. Adicionalmente e na sequência da
seleção de unidades curriculares oferecidas em cursos de 3º ciclo, enquanto opção livre, surgem unidades curriculares pertencentes às áreas
científicas de Gestão, Ciências Políticas, Energia, Química e Línguas. Em todas as unidades curriculares a taxa de aprovação atinge os 100%, sendo
de mencionar, no entanto, a diferença grande na amostra de estudantes nas diferentes áreas científicas: 
CEA, Ciências e Engenharia do Ambiente – 100% (total de estudantes no período de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, em 6 UC, 104); Gestão –
100% (1 estudante no período de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, em 1 UC); Ciências Políticas – 100% (2 estudante no período de 2016-2017,
2017-2018 e 2018-2019, em 1 UC); Energia – 100% (2 estudante no período de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, em 1 UC); Química – 100% (1
estudante no período de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, em 1 UC); Línguas – 100% (1 estudante no período de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-
2019, em 1 UC)

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
All mandatory Curricular Units (CU) are from the scientific area of Environmental Science and Engineering. Additionally and following the selection of
curricular units offered in 3rd cycle courses, as free option, there are CU belonging to the scientific areas of Management, Political Sciences,
Energy, Chemistry and Languages. In all Curricular Units the approval rate reaches 100%, however it is worth mentioning, the large difference in the



sample of students in the different scientific areas:
CEA, Environmental Sciences and Engineering - 100% (total students in 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019, in 6 CU, 104); Management - 100% (1
student in the period 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019, in 1 CU); Political Sciences - 100% (2 students in the period 2016-2017, 2017-2018 and
2018-2019, in 1 CU); Energy - 100% (2 students in the period 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019, in 1 UC); Chemistry - 100% (1 student in the
period 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019, in 1 CU); Languages - 100% (1 student in the period 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019, in 1 CU)

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). 

De acordo com as estatísticas da DGEEC - Direção Geral da Educação e Ciência – Caracterização dos desempregados registados com habilitação
superior até dezembro de 2017, o número de diplomados é o seguinte: 
2015 - 4; 
2016 - 8 e 
2017 - 6: 
No ano de 2018 o número de diplomados foi 5, com base em informação da Direção de Curso / Unidade Orgânica 
Quanto ao número de desempregados são registados os seguintes valores: 
2015 - 0 
2016 - 0 
2017 - 0
No ano de 2018 o número de desempregados é 0, com base em informação da Direção de Curso / Unidade Orgânica. Três diplomados empregados
na área de investigação científica e 2 diplomados retomaram as suas atividades académicas e técnicas nas instituições de ensino superior de onde
provinham

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). 

According to the statistics from DGEEC - Directorate General for Education and Science - Characterization of registered unemployed with higher
education until December 2017, the number of graduates is as follows:
2015 - 4;
2016 - 8 and
2017 - 6:
In 2018 the number of graduates was 5 (information from the Course Directorate / Organic Unit)
Regarding the number of unemployed, the following values are recorded:
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
In 2018 the number of unemployed is 0 (information from the Course Directorate / Organic Unit). Three graduates are employed in scientific research
field and 2 graduates turn to their academic and technical activities in the higher education institutions from which they came.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Para o Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente verifica-se que no anos letivos 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 o número de
diplomados foi de 4, 8 e 6, respetivamente. Os dados relativos ao levantamento dos desempregados indicam que em nenhum dos anos
considerados (2015-2017) houve registo de diplomados deste Programa Doutoral em situação de desemprego. Esta taxa de empregabilidade de
100% pode ser relacionada com a boa preparação dos diplomados e os esforços que têm sido feitos no Programa Doutoral no sentido de aproximar
a formação ministrada, e os trabalhos desenvolvidos, aos contextos de trabalho organizacional. É também de referir a cooperação existente entre
este Programa Doutoral e diversas outras Universidades e organizações do tecido empresarial, a qual reforça a preparação dos diplomados para o
exercício de um leque diversificado de funções.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
For the Doctoral Program in Environmental Sciences and Engineering it is found that in the academic years 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017 the
number of graduates was 4, 8 and 6, respectively. Data on the survey of the unemployed indicate that in none of the years considered (2015-2017)
there were registered graduates of this Doctoral Program in unemployment. This 100% employability rate can be related to the good preparation of
graduates and the efforts that have been made in the Doctoral Program to bring the training provided and the work carried out closer to the
organizational work contexts. Mention should also be made of the cooperation that exists between this Doctoral Program and several other
Universities and organizations of the business community, which reinforces the preparation of graduates for the exercise of a diverse range of
functions.

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

CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar / Center of Environmental
and Marine Studies

Excelente /
Excellent

Universidade
de Aveiro 23 NA

Laboratório Associado CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro / associate
laboratory CICECO – Aveiro Institute of Materials

Excelente /
Excellent

Universidade
de Aveiro 2 NA

GOVCOPP - Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e
Políticas Públicas / Research Unit on Governance, Competitiveness and Public
Policies

Muito Bom / Very
Good

Universidade
de Aveiro 2 NA

CIDMA - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e
Aplicações / Center for Research & Development in Mathematics and
Applications

Muito Bom / Very
Good

Universidade
de Aveiro 1 NA



CICGE - Centro de Investigação em Ciências Geoespaciais / Centre For
Research in Geospace Science

Muito Bom / Very
Good

Universidade
do Porto

1 NA

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/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414
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/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414
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 ano de 2018 foi um ano relevante em termos de financiamento de projetos europeus e nacionais, destacando-se o quadro comunitário de apoio
(PT2020- POCI2020), bem como o programa quadro da União Europeia para a investigação – Horizonte 202, tendo sido aprovados e em curso 33
projetos de investigação coordenados por docentes e investigadores do departamento de Ambiente e Ordenamento, envolvidos no Programa
Doutoral.
Para além destes, os docentes / investigadores do DAO participam em projetos coordenados por outras Unidades Orgânicas da UA, numa lógica de
promoção da colaboração interdepartamental, a título de exemplo: MOST , INFLOWENCE (Optimizing teh Influence of Connected and Autonoomous
Vehicles on the Environmental Efficiency of road traffic flows) MIN-GUIDE (Minerals Policy Guide).
Neste ano foi consolidada a atividade de cooperação do DAO com a sociedade, como motor de desenvolvimento económico, social e cultural da
região e do país através da celebração de 7 contratos de prestação de serviços / protocolos de colaboração (Colaboração na elaboração do Plano
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Viseu Dão Lafões - 13 495.00€; Avaliação Ambiental do Plano de Situação do
Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional - 74 427.00€; Consultadoria técnica e científica da UA para definição de um novo modelo de negócio
associado às salinas - 53 848.00€; Assistance Mechanism for the atlantic sea basin (Lot 1) - 48 000.00€; Elaboração de carta de qualidade do ar
para o Município Seixal - 56 065.00€; Test and assessment of the feasibility of the ATMOSYS Application to municipalities in Portugal - 2 061.00€;
Elaboração de estudos conducentes à realização do 1º Programa Nacional de Controlo da Poluição Atmosférica - 60 000.00€) e a dinamização e
participação em iniciativas de caráter:
Educativo – 47 palestras, visitas de estudo aos laboratórios do dAO, atividades de promoção científica – academia de verão, férias de verão com
ciência, em que estiveram envolvidos estudantes, investigadores e docentes do programa doutoral;
Cultural – projeção de 3 filmes sobre temática ambientais; e 8 entrevistas / artigos de opinião sobre a temática ambiental em revistas e no jornal
online da UA. 
Adicionalmente destacamos a realização da Conferência Internacional de Ambiente em Língua Portuguesa, o XX Encontro da REALP e a XI
Conferência Nacional do Ambiente em que participarm 258 participantes vindos de 8 países, na sua maioria de língua Portuguesa (Portugal – 162,
Brasil - 83, Cabo Verde - 5, Moçambique - 3, Itália - 2, Espanha - 1 e Suécia – 1).

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. 

2018 was a relevant year in terms of funding for European and national projects, notably the Community Support Framework (PT2020-POCI2020), as
well as the European Union Research Framework Program - Horizon 2020 with 33 ongoing research projects coordinated by teachers and
researchers from the Department of Environment and Planning involved in the Doctoral Program.
In addition to these, DAO faculty / researchers participate in projects coordinated by other AU Organic Units in order to promote interdepartmental
collaboration. For example MOST, INFLOWENCE (Optimizing teh Influence of Connected and Autonoomous Vehicles on the Environmental Efficiency
of road traffic flows) MIN-GUIDE (Minerals Policy Guide).
This year, DAO's cooperation with society was consolidated as a driving force for the economic, social and cultural development of the region and
the country through the signing of 7 collaborative service / protocol agreements (Colaboração na elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação
às Alterações Climáticas de Viseu Dão Lafões - 13 495.00€; Avaliação Ambiental do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo
Nacional - 74 427.00€; Consultadoria técnica e científica da UA para definição de um novo modelo de negócio associado às salinas - 53 848.00€;
Assistance Mechanism for the atlantic sea basin (Lot 1) - 48 000.00€; Elaboração de carta de qualidade do ar para o Município Seixal - 56 065.00€;
Test and assessment of the feasibility of the ATMOSYS Application to municipalities in Portugal - 2 061.00€; Elaboração de estudos conducentes à
realização do 1º Programa Nacional de Controlo da Poluição Atmosférica - 60 000.00€) and the promotion and participation of several initiatives of: 
Educational character - 47 lectures, study visits to dAO labs, science promotion activities - summer academy, summer vacation with science, in
those activities where involved students, researchers and teachers of the Doctoral Program;
Cultural character - projection of 3 films about environmental themes; and 8 interviews / opinion articles on environmental issues in magazines and
in UA online newspaper.
Additionally , we highlight the holding of the International Conference on Environment in Portuguese, the XX REALP Meeting and the XI National
Environment Conference attended by 258 participants from 8 countries, mostly from Portuguese speaking language (Portugal - 162, Brazil - 83, Cape
Verde - 5, Mozambique - 3, Italy - 2, Spain - 1 and Sweden - 1).

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 total de 32 projetos científicos destacamos:POCI-01-0247-FEDER-007678-Smart Green Homes–BOSCH (985 457.00€); Horizon 2020 SCC -2016-
2017, grant 730052-UNALAB (655 180.00€); H2020-EU.3.5.1., grant 689289–CLAIR CITY (623 805.00€); ENV.2013.6.2-4, contract 603498-RECARE
(541 677.00€); INTERREG Atlantic, project-EAPA 282/2016-Cephs&Chefs (523 107.00€); Horizon 2020, CIRC-02-2016-2017, grant 776816–PROJETO
Ô (418 414.00€); EASME/EMFF/2015/1.2.1.3/03/SI2.742089 -SIMNORAT (267 607.00€); LIFE15 ENV/ES/000248–LIFE REFOREST (248 851.00€); POCI-
01-0145-FEDER-031573–WAFLE (239 899.00€); POCI-01-0145-FEDER-028936–AQUAFIRE (234 347.00€); POCI-01-0145-FEDER-030364–
THERMACORE (230 516.00€); POCI-01-0145-FEDER-029601–FIREMIX (229 947.00€); SOE2/P5/E0811- EPYRIS (219 998.00€); POCI-01-0145-FEDER-
029374–ARTUR (213 563.00€); POCI-01-0145-FEDER-029574–SOPRO (212 498.00€); LIFE15 ENV/PT/000674–LIFE INDEX AIR (204 013.00€); H2020,
H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017, Grant 77054-PERICLES (198 751.00€)

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. 

In a total of 32 scientific projects we highlight: POCI-01-0247-FEDER-007678-Smart Green Homes–BOSCH (985 457.00€); Horizon 2020 SCC -2016-
2017, grant 730052-UNALAB (655 180.00€); H2020-EU.3.5.1., grant 689289–CLAIR CITY (623 805.00€); ENV.2013.6.2-4, contract 603498-RECARE
(541 677.00€); INTERREG Atlantic, project-EAPA 282/2016-Cephs&Chefs (523 107.00€); Horizon 2020, CIRC-02-2016-2017, grant 776816–PROJETO
Ô (418 414.00€); EASME/EMFF/2015/1.2.1.3/03/SI2.742089–SIMNORAT (267 607.00€); LIFE15 ENV/ES/000248–LIFE REFOREST (248 851.00€); POCI-

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414


01-0145-FEDER-031573–WAFLE(239 899.00€); POCI-01-0145-FEDER-028936–AQUAFIRE (234 347.00€); POCI-01-0145-FEDER-030364–
THERMACORE (230 516.00€); POCI-01-0145-FEDER-029601–FIREMIX (229 947.00€); SOE2/P5/E0811-EPYRIS (219 998.00€); POCI-01-0145-FEDER-
029374–ARTUR (213 563.00€); POCI-01-0145-FEDER-029574–SOPRO (212 498.00€); LIFE15 ENV/PT/000674–LIFE INDEX AIR (204 013.00€); H2020,
H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017, Grant 77054-PERICLES (198 751.00€)

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 25
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 11.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 17.9
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 14.3

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). 
Ao abrigo do Programa Erasmus+ (2017/18) saíram 8 estudantes do DAO, nas vertentes de estudos e estágios, para a Alemanha, Bélgica, França,
Espanha, Lituânia, Polónia e República Checa e entraram 15 estudantes nas componentes de estudos e estágios, provenientes da Alemanha,
Holanda, Itália, Lituânia, Polónia e República Checa. Ao abrigo de outros programas mobilidade saíram 2 estudantes e entraram 2 para e do Brasil.
Acrescem 4 estudantes estrangeiros matriculados no 3º ano do Mestrado em Estudos Ambientais (1 semestre). No âmbito de programas de
mobilidade de pessoal docente, entrou no dAO de 1 docente (Brasil), participou na Licenciatura em Ciências do Mar, e a saída de 1 docente para
lecionar em programas de mestrado e doutoramento (Brasil). No âmbito da rede OTGA-IODE, UNESCO, uma saiu 1 docente para a Colômbia
(programa de formação-Áreas Marinhas Protegidas). No ano de 2018 o dAO aumentou a sua participação em redes internacionais, participando em
26 redes internacionais.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Under the Erasmus + Program (2017/18), 8 DAO students left for Germany, Belgium, France, Spain, Lithuania, Poland and the Czech Republic for
study and internships. 15 students from Germany, the Netherlands, Italy, Lithuania, Poland and the Czech Republic entered in DAO to do studies and
internship components. Under other mobility programs, 2 students left to Brazil and 2 came from that country. There are 4 foreign students enrolled
in the 3rd year of the Master in Environmental Studies (1 semester). In the context of mobility programs for teaching staff, 1 teacher from Brazil,
entered in dAO and participated in one course of the 1st cycle degree in Sea Sciences, and 1 teacher to Brazil to teach in master's and doctoral
programs. Under the OTGA-IODE UNESCO network, 1 teacher left for Colombia (training program-Marine Protected Areas), that collaboration
started in 2015. In 2018, dAO increased its participation in international networks, participating in 26 international networks.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
No período em avaliação a percentagem de alunos estrangeiros diminui ligeiramente quando comparado o anterior processo de avaliação, passou,
de 9,8% para 25%. No entanto o número alunos entrados em mobilidade, teve um incremento de 0% para 11,4%. No mesmo sentido a percentagem
de docentes em mobilidade, associados ao Programa doutoral também aumentou, passando de 9.4% para 17,9% (in) e 0% para 14,3% (out).

6.4. Eventual additional information on results.
In the evaluation period, the percentage of foreign students decreased slightly when compared to the previous evaluation process, from 9.8% to
25%. However, the number of students entering in mobility increased from 0% to 11.4%. Similarly, the percentage of teachers in mobility associated
with the Doctoral Program also increased from 9.4% to 17.9% (in) and 0% to 14.3% (out).

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_9185_2017_2018.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e6cc1eb2-17fe-9feb-d7f3-5dd398de5414/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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. 

NA

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. 

NA

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. 

NA

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

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

NA

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

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.
NA

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

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
NA

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
NA

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
NA

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
NA

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 
Marca “Universidade de Aveiro” frequentemente associada com a ciência e a inovação, com a sua afirmação nos rankings internacionais de IES.
Objetivos do curso adequados à missão e à estratégia da Unidade Orgânica (dAO), Escola Doutoral (EDUA) e da Universidade;
Experiência de mais de 40 anos em ensino e investigação na área Científica de Ciências e Engenharia do Ambiente; 
Corpo docente qualificado e integrado em Unidades de Investigação com classificações de Excelente e Muito Bom com atividades de RD&T e de
colaboração com a sociedade de elevada qualidade;
Colaboração de investigadores do dAO na lecionação do Programa Doutoral; 
Forte ligação à investigação, com projetos nacionais e internacionais de investigação e de desenvolvimento boas condições gerais da Universidade
(Campus, serviços, etc); 
Horário concentrado num único dia da semana que permite aos estudantes, com estatuto de trabalhador estudante, frequentar as aulas; 
Mecanismo de Garantia de Qualidade em funcionamento na UA permite uma periodicidade de análise da qualidade de ensino e aprendizagem
potenciando uma cultura de melhoria contínua. 

8.1.1. Strengths 
The “University of Aveiro” brand is often associated with science and innovation, and the position in the international rankings of HEI helped the
assertion of this brand.
Appropriate goals are align with the mission and strategy of the Organic Unit (dAO), Doctoral School (EDUA) and the University; 
More than 40 years of experience in teaching and research in the field of Environmental Sciences and Engineering;
Teaching staff consists of high-level experts in the field of the study cycle integrated in Research Units classified as Excellent and Very Good, with



high level of RD&T activities and collaboration with society; 
Collaboration of dAO researchers in the Doctoral Program teaching activities; 
Strong links with research, with R&D projects at international and national levels and the good overall environment at the University (concerning the
Campus, services, …)
Schedule concentrated in one day, allowing students that work to attend courses; 
Quality Assurance Mechanism in operation at the University of Aveiro (QMS), allowing a periodical analysis of the quality of education and learning,
allowing a cultural of continuous improvement.

8.1.2. Pontos fracos 
Divulgação do programa doutoral; 
Internacionalização do programa ainda a necessitar de reforço e diversificação de regiões de captação 
Taxa de desistência devida a limitações de financiamento, sobretudo nos candidatos internacionais.
Fraco aproveitamento das redes sociais para divulgação do curso e dos seus objetivos.

8.1.2. Weaknesses 
Doctoral Program dissemination still is predominantly with an institutional approach;
Doctoral Program internationalization still needs reinforcement and a diversification of the capitation regions;
High dropout rate due to strong restrictions of funding available, mainly in the group of international candidates;
Weak use of social networks to make the publicity of the Doctoral Program and its objectives.

8.1.3. Oportunidades 
Contexto social de ressurgimento das causas ambientais enquanto prioridades de sobrevivência da humanidade, numa abordagem de urgência
social e ambiental; 
Emergência de novos desafios ambientais e de abordagens para a sua resolução; 
Carência de recursos humanos com formação avançada na área das Ciências e Tecnologias do Ambiente;
Necessidade de formação na área nos países de língua Portuguesa e em países em vias de desenvolvimento;
Redes de cooperação com instituições de ensino e investigação em áreas similares.

8.1.3. Opportunities 
Social context of environmental causes resurgence as priorities for humanity survival, with an approach of social and environmental urgency; 
Emergence of new environmental challenges and approaches to their resolution; 
Lack of human resources with advanced training in Environmental Sciences and Technologies;
Need for training in the Portuguese-speaking countries and in developing countries;
Networks of cooperation with educational and research institutions in similar areas.

8.1.4. Constrangimentos 
- Dificuldades na obtenção de financiamento para Doutoramento por parte dos estudantes, sobretudo em algumas regiões que tinham sido objeto de
divulgação preferencial.
- Dificuldades de obtenção de visto por parte de estudantes internacionais de regiões fora da Europa
- Limitação do valor e número de Bolsas

8.1.4. Threats 
- Difficulties in obtaining funding for PhD by students, especially in some regions that had been the subject of preferential disclosure, to attract
students
- Difficulties in obtaining visas by international students from regions outside Europe
- Grants limited value

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto Fraco - Divulgação do programa doutoral 

Medida - Repensar a divulgação institucional com a Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA);
- Melhor aproveitamento das relações com a rede de antigos alunos da UA 

Tempo de Implementação da Medida - 2 anos

8.2.1. Improvement measure 
Weakness - Doctoral Program dissemination still is predominantly with an institutional approach

Measure - Rethinking institutional outreach with the Uiversity of Aveiro Doctoral School (UADS).
- Improvement of the connections with the UA alumni network.

Implementation Time - 2 years

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High

8.1.3. Indicadores de implementação 



- número de ações de divulgação;

8.1.3. Implementation indicator(s) 
number of disclosure actions

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto Fraco - Internacionalização do programa ainda a necessitar de reforço e diversificação de regiões de captação 

Medida - Reforçar a divulgação do Programa doutoral através das redes internacionais nas quais os docentes e investigadores participam, a
divulgação em eventos científicos nacionais e internacionais, os contactos de antigos alunos e o reforço de protocolos e parcerias institucionais,
nomeadamente com a Europa, CPLP e América-latina

Tempo de implementação - 3 anos

8.2.1. Improvement measure 
Weakness - Doctoral Program internationalization still needs reinforcement and a diversification of the capitation regions

Measure - parcerias institucionais, nomeadamente com a Europa, CPLP e América-latina
Strengthen the dissemination of the Doctoral Program through international networks in which teachers and researchers participate, dissemination
in national and international scientific events, contacts of alumni and the strengthening of protocols and institutional partnerships, namely with
Europe, CPLP and America- latina

Implementation time - 3 years

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta / Média

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High / Medium

8.1.3. Indicadores de implementação 
- número de ações de divulgação;
- número de protocolos e parcerias internacionais

8.1.3. Implementation indicator(s) 
number of disclosure actions
number of international protocols and partnerships

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto Fraco - Fraco aproveitamento das redes sociais para divulgação do curso e dos seus objetivos.

Medida - Intensificar as ações de divulgação na rede social da Unidade Orgânica responsável pelo Programa Doutoral, potenciando o
desenvolvimento de outras redes sociais para a divulgação do curso, nomeadamente: das unidades de investigação em que os docentes e
investigadores envolvidos no PD estão integrados; das redes nacionais e internacionais em que a UO e os docentes e investigadores envolvidos no
PD se relacionam; das entidades do setor publico e privado relacionadas com a área das ciências e engenharia do ambiente com as quais há / deve
existir interação

Tempo de implementação - 1 ano

8.2.1. Improvement measure 
Weakness - Weak use of social networks to make the publicity of the Doctoral Program and its objectives

Measure - Intensify the dissemination actions in the social network of the department responsible for the Doctoral Program, enhancing the
development of other social networks for the dissemination of the course, namely: the research units in which the teachers and researchers
involved in the DP are integrated; the national and international networks to which the Organic Unit, the teachers and researchers involved in the DP
relate; public and private sector entities related to the environmental science and engineering field with which there are / should be interaction.

Implementation time - 1 year

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High

8.1.3. Indicadores de implementação 
- número de posts / notícias sobre o Programa Doutoral e atividades a ele associadas;
- número de seguidores das redes sociais e comentários aos posts/ notícias



8.1.3. Implementation indicator(s) 
number of posts / news about the Doctoral Program and associated activities;
social network followers and comments on posts / news

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto Fraco: Taxa de desistência elevada devida a limitações de financiamento, sobretudo nos candidatos internacionais

Medida - Identificação de fontes de financiamento alternativas, no âmbito de entidades privadas e de ONG e estabelecer acordos / parcerias que
possam suportar o apoio de potenciais estudantes

Tempo de Implementação - 2 anos

8.2.1. Improvement measure 
Weakness - High dropout rate due to strong restrictions of funding available, mainly in the group of international candidates
Measure - identification of alternative sources of funding within the private sector and NGO and establishing agreements / partnerships that can
support the support of potential students

Implementation time - 2 years

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High

8.1.3. Indicadores de implementação 
- número de entidades identificadas;
- número de contactos estabelecidos;
- protocolos e parcerias estabelecidas; 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
number of identified institutions
number of contacts established
established protocols and partnerships

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A título informativo apresentamos aqui uma pequena síntese das alterações à estrutura curricular, propostas e que deverão entretanto ser
aprovadas.Como referido no ponto 2 essas alterações têm por objetivo permitir aos alunos do 1º ano curricular dedicarem o 2º semestre
exclusivamente à Preparação e Projeto de Tese de forma a puderem no final desse semestre apresentar e defender, perante um júri de
acompanhamento, uma proposta de tese que deverá incluir a descrição do tema do trabalho, a questão ou questões de investigação, o plano de
investigação que se propõe seguir e o cronograma dos trabalhos. Neste sentido foram removidas as unidades curriculares existentes do 2º
semestre, do atual plano de estudos (Estudos Avançados em Engenharia do Ambiente - EAEA e Seminário). No 1º Semestre foi eliminada a unidade
curricular Estudos Avançados em Ciências do Ambiente - EACA e criada uma nova Unidade Curricular Estudos Avançados em Ciências e
Engenharia do Ambiente (EACEA). A criação da unidade curricular EACEA permitiu ainda eliminar alguma sobreposição de conteúdos que se
verificava entre as EACA e EAEA, do atual plano curricular.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
For information purposes, we present here a short summary of the proposed changes to the curriculum structure, which should be approved in the
meantime. As mentioned in point 2 this ongoing amendments intend to allow students of the 1st curricular year, to dedicate the 2nd semester
exclusively to the Preparation and Thesis Project. So that at the end of this semester they may present and defend, before a monitoring jury, a thesis
proposal that should include the description of the theme of the paper, the research question or questions, the proposed research plan and the work
schedule. In this sense, the existing course units: Advanced Studies in Environmental Engineering - ASEE and Seminar, from the 2nd semester (1st
year) of the current study plan, were removed. In the 1st Semester (1st year) the course Advanced Studies in Environmental Sciences - ESAS was
eliminated and a new course was created, the Advanced Studies in Environmental Sciences and Engineering (ESESE). The creation of the course
ESESE also allows the elimination of some overlap of contents that occurs between the courses ESAS (1st semester, 1st year) and ASEE (2nd
semester, 2nd year), of the current curricular plan.

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

9.2. NA

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



9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
NA

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

Ciências e Engenharia do Ambiente / Environmental Sciences and
Engineering CEA / ESE 174 0

Outras / Others Outras /
Others 0 6

(2 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - NA - 1º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

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)

Estudos Avançados em Ciências e Engenharia do Ambiente /
Advanced Studies in Environmental Sciences and Engineering CEA / ESE semestral /

semester 324 30TP 12 Obrigatório /
Mandatory

Opção Livre / Free Option QAC / DSN semestral /
semester 162 - 6 Optativo /

Optional

Aquisição e Análise de dados / Data Acquisition and Analysis CEA / ESE semestral /
semester 162 30TP 6 Obrigatório /

Mandatory

Preparação e Projeto de Tese / Thesis Research Project CEA / ESE anual /
annual 162 30TP 6 Obrigatório /

Mandatory
(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - NA - 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year

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)

Tese / Thesis CEA / EES Anual / Annual 1620 30OT 60 Obrigatório / Mandatory
(1 Item)       

Administrator
Highlight
36

Administrator
Highlight
e 2º semestre



9.3. Plano de estudos - NA - 3º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year

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)

Tese / Thesis CEA / ESE Anual / Annual 1620 30OT 60 Obrigatório / Mandatory
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Estudos Avançados em Ciências e Engenharia do Ambiente

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estudos Avançados em Ciências e Engenharia do Ambiente

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Studies in Environmental Sciences and Engineering

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA / ESE

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
Total 30h TP

9.4.1.6. ECTS:
12

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):
António José Barbosa Samagaio (15h TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Paula Duarte Gomes (15h TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A componente formativa desta unidade curricular (UC) destina-se a garantir a compreensão sistemática e aprofundada no domínio científico das
Ciências e Engenharia do Ambiente (CEA) e a fornecer competências para a análise, avaliação e síntese de informação científica complexa.
O objectivo desta UC é fornecer conteúdos e ferramentas no âmbito das CEA que sirvam de suporte ao subsequente projecto de investigação.
Simultaneamente pretende-se desenvolver nos estudantes competências ao nível da pesquisa científica, do espírito crítico e da capacidade
interventiva.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The training component of this course unit (UC) is intended to ensure systematic and thorough understanding in the scientific field of Environmental
Sciences and Engineering (ESE) and to provide skills for the analysis, evaluation and synthesis of complex scientific information.



The purpose of this UC is to provide content and tools within the scope of the ESE that support the subsequent research project. At the same time it
is intended to develop in students skills in scientific research, critical thinking and intervention capacity.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Ciências do Ambiente: Alterações Climáticas e Mitigação; Gestão Costeira; Fogos Florestais, influência na qualidade da água, Gestão
Florestal; Recuperação Solos Degradados; Agricultura e Ambiente; Poluição Ar e Efeitos na Saúde; Pegada Água; Áreas Verdes e Azuis; Efeito
nanomateriais nos ecossistemas aquáticos; Metabolismo Urbano; Economia da Energia. 
Módulo de Engenharia do Ambiente: Modelação de emissões atmosféricas e dispersão de poluentes. Modelos de emissões e de qualidade do ar -
Escala local, urbana e regional; Tratamento efluentes gasosos - caracterização do efluente, tecnologias, remoção de partículas, remoção de gases,
captura e sequestro de CO2; Tratamento de água e águas residuais - físico-químico (ETA, ETAR, ETEI) e biológico, Reutilização Água; Gestão
Resíduos - recolha, tratamento, valorização e eliminação; Riscos tecnológicos; Energia - biomassa, biogás e eficiência energética; Sistemas
energéticos sustentáveis - mix energético. Avaliação de ciclo de vida

9.4.5. Syllabus:
Environmental Sciences Module; Climate change and mitigation; Coastal management; Forest fires and influence in water quality, Forest
management; Degraded Soils Recovery; Agriculture and environment; Air pollution and health effects; Water footprint; Green and blue áreas; Effect
of nanomaterials in aquatic ecosystems; Urban metabolismo; Economy of the energy.

Environmental Engineering Module: Atmospheric Emissions Modeling and pollutant dispersion; Emissions and air quality models - Local, urban and
regional scales; Gaseous emissions treatment - emission characterization, technologies, particulate removal, gas removal, CO2 capture and
sequestration; Water and wastewater treatment - physicochemical (ETA, ETAR, ETEI) and biological, Water reuse; Waste management - collection,
treatment, recovery and disposal; Technological risks; Energy - biomass, biogas and energy efficiency; Sustainable energy systems - energy mix.
Life Cycle Assessment

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC aborda aspetos fundamentais das ciências e engenharia do ambiente trabalhadas de forma aprofundada. O programa está organizado para
transmitir conhecimento sobre os problemas e perspetivas, bem como sobre os métodos e técnicas associadas. No módulo das ciências
ambientais são trabalhados assuntos que marcam a atual agenda ambiental, do ponto de vista político, social, técnico e de investigação e os
assuntos emergentes que a diferentes escalas e níveis de intervenção começam a ganhar espaço nessa agenda. No módulo de engenharia são
trabalhados os métodos e técnicas usadas e/ou em desenvolvimento, que pretendem dar resposta aos problemas ambientais atuais ou que se
perspetivam. Os conhecimentos teóricos e teórico-práticos são trabalhados com apoio de especialistas convidados, pesquisa dos estudantes e
debate sobre os assuntos. Deste modo são atingidos os objetivos da UC, através do desenvolvimento de aptidões e atitudes de investigação,
espírito crítico e capacidade de intervenção

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course covers fundamental aspects of environmental sciences and engineering in-depth. The program is organized to impart knowledge about
the problems and perspectives as well as the associated methods and techniques. The environmental sciences module deals with issues that mark
the current environmental agenda, from a political, social, technical and research point of view and emerging issues that at different scales and
levels of intervention begin to gain space in this agenda. The engineering module deals with the methods and techniques used or under development,
which aim to respond to current or prospective environmental problems. Theoretical and theoretical-practical knowledge are worked with the
support of invited experts, student research and debate on the subjects. In this way, the objectives of the CU are achieved through the development
of research skills and attitudes, critical thinking and intervention skills.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino/aprendizagem baseia-se na: 
i) Lecionação de aulas de tipologia TP é presencial em sala, decorrendo no modelo de palestras com a colaboração de especialistas, permitindo aos
estudantes criar um fórum de discussão com o cientista, sobre os conteúdos apresentados.
ii) Ao longo do semestre os estudantes realizam um trabalho individual de pesquisa, que concretizam no formato de artigo científico de revisão,
versando um tema específico das CEA, enquadrado nos conteúdos da UC e que vá ao encontro do seu interesse, no que respeita ao que
perspetivam como sendo o trabalho de dissertação. Os artigos elaborados são alvo de análise entre pares de estudantes, implementando a
metodologia de “amigo crítico”, no sentido da melhoria do documento final.

A avaliação do estudante tem por base o seu trabalho individual, na forma de documento escrito e na forma de uma apresentação oral (15 minutos)
em aula, seguida de discussão. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of teaching/learning, occurs in two ways:
i) The teaching of TP typology classes is classroom based, taking place in the model of lectures with the collaboration of experts, allowing students
to create a discussion forum with the scientist, about the presented contents.
ii) Throughout the semester students will carry out an individual research work, which will be carried out in the format of a scientific review article,
addressing a specific theme of ESE, framed in the contents of the UC that meets their interests, with regard to their perspectives as the dissertation
work. The articles are subject to peer review, implementing the "critical friend" methodology, in order to improve the final document.

The student's assessment is based on their individual work, in the form of a written document and in the form of an oral presentation (15 minutes) in
class, followed by discussion. 

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A unidade curricular (UC) Estudos Avançados em Ciências e Engenharia do Ambiente (EACEA) é uma UC de especialização e tem por objetivo
confrontar os estudantes com o conhecimento mais avançado nas diferentes áreas objeto das Ciências e Engenharia do Ambiente (CEA).
Para atingir o objetivo fixado e face à diversidade de conteúdos científicos no âmbito das CEA, são lecionados módulos, no modelo de palestras,
cujos conteúdos vão ao encontro aos objectivos delineados nesta UC, pois abordam alguns dos tópicos mais atuais e emergentes no domínio das
CEA e focam as principais áreas deste domínio, permitindo que os estudantes oriundos das várias áreas científicas afins (2º ciclos) consigam
adquirir competências semelhantes aos que vêm directamente da área de CEA. Em todas as aulas é promovido o debate, procurando que os
estudantes desenvolvam a sua capacidade interventiva.
A metodologia de ensino/aprendizagem requer, por parte dos estudantes, uma forte componente de trabalho individual. Sendo um dos objectivos da
unidade curricular, fomentar o esforço individual, essencialmente ao nível da pesquisa e da transmissão do conhecimento adquirido, os estudantes
realizam ao longo do semestre, um trabalho individual de pesquisa no formato de artigo científico de revisão, sob a orientação do docente e



versando um tema específico das CEA, que vá ao encontro do seu interesse no que respeita ao trabalho de dissertação do doutoramento,
incentivando à adiantada elaboração do documento da tese. 
A aplicação da metodologia de “amigo crítico”, entre pares de estudantes, pretende desenvolver o pensamento crítico estruturado.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Advanced Studies in Environmental Sciences and Engineering (ASESE) course is a specialized course and aims to confront students with the
latest state of knowledge in the different subject areas of Environmental Science and Engineering (ESE).
In order to achieve the stated objective and in view of the diversity of scientific content within the ESE, modules are taught in the lecture model. The
contents meet the objectives outlined in this UC, as they address some of the most current and emerging topics in the field of ESE and focus on the
main areas of this field, allowing students from various related scientific fields (2nd cycles) to acquire similar skills of those coming directly from the
ESE area. In all classes, debate is promoted, seeking that students develop their intervention skills.
The teaching / learning methodology requires students to have a strong individual work involvement. Being one of the objectives of the course, to
foster individual effort, essentially at the level of research and the transmission of knowledge acquired, students perform throughout the semester,
an individual research work in the format of scientific review article, under the guidance of the teaching and dealing with a specific theme of the ESE,
which meets his interest in the dissertation work of the doctorate, encouraging the early elaboration of the thesis document. 
The application of the “critical friend” methodology among student pairs aims to develop structured critical thinking.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Daniel B. Botkin, Edward A. Keller (2014), Environmental science: earth as a living planet. 9th edition, J. Wiley, 649 pp. ISBN: ES8-1-118-42732-3
Kutz, M. (ed.), (2018) Handbook of Environmental Engineering, John Wiley & Sons, 768p.
Lovett, C., Ockwell, D. G. (ed.), (2011) Handbook of Environmental Management, Edward Elgar Publishing, 480p. ISBN: 978 1 84980 825 5

Os elementos escritos fornecidos pelos docentes e resultantes de cada aula.
Todo o leque de revistas científicas que fazem parte do consórcio de bibliotecas do ensino superior nacional (-) ao qual os alunos têm acesso.

The documents provided by the teachers and resulting from each class.
The full range of scientific journals that are part of the national higher education library consortium (b-on) to which students have access.

Anexo II - Aquisição e Análise de Dados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Aquisição e Análise de Dados

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Data Acquisition and Analysis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA / ESE

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
Total 30h TP

9.4.1.6. ECTS:
6

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):
Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela (9h TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Isabel da Silva Nunes (10,5 horas TP)
Sónia Cristina Alexandre Gouveia (10,5 horas TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os dados de experiências, observações e modelação em ciências e engenharia do ambiente e sistemas energéticos tem atualmente um tratamento
estatístico bastante sofisticado. A UC fornece aos estudantes uma visão geral dos métodos estatísticos, garantindo compreensão e capacidades
práticas necessárias para converter dados em informação e posteriormente representá-la de forma que possa ser facilmente explorada. Abrange
os conceitos fundamentais da moderna análise estatística dos dados, com exemplos das referidas áreas, utilizando a combinação apropriada de
métodos clássicos com ferramentas automatizadas, que se tornaram populares nos últimos anos. Discute as questões da análise de dados que
são relevantes para os sistemas de produção de energia térmica, produção de energia renovável, eficiência energética, qualidade do ar interior e



engenharia do ambiente. O curso é adequado e relevante para estudantes de doutoramento num vasto leque de áreas científicas, para além das
mencionadas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Data from experiments, observations, and modeling in environmental sciences or energy systems are now fairly sophisticated in statistical
treatment. This course provides students with an overview of advanced statistical methods, ensuring understanding and practical skills needed to
convert data into information, and then to represent this information in a way that can be easily exploited. It covers the fundamental concepts of
modern statistical data analysis, using the appropriate combination of classical methods and automated tools that have become popular in recent
years. It discusses data analysis issues that are relevant to thermal and renewable energy production systems, energy efficiency, indoor air quality
and environmental engineering. The course is suitable and relevant for PhD students in a wide range of scientific fields, beyond those mentioned.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Amostras ambientais
• Escolha do tamanho da amostra
• Objetivos de qualidade de dados
• Como gerar amostras aleatórias
2. Aquisição de dados
3. Análise de dados
• Testes não paramétricos
• Correlação/estrutura de dependência
• Análise multivariada – Análise de Componentes Principais
• Análise de cluster
• Análise de variância
• Análise de regressão
4. Análise de séries temporais

9.4.5. Syllabus:
1. Environmental sampling
• Choosing sample size
• Data quality objectives process
• How to generate random samples
2. Data acquisition 
3. Data analysis
• Non parametric tests
• Correlation/dependence structure
• Multivariate analysis- Principal Component Analysis
• Cluster analysis
• Variance analysis
• Regression analysis
4. Time series analysis

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A tipologia dos conteúdos programáticos propostos está em consonância com os objetivos da unidade curricular e o perfil dos alunos estudantes
que irão frequentam os Programas Doutorais. Foca os conceitos fundamentais da moderna análise estatística dos dados, permitindo aos
estudantes das várias áreas científicas adquirir competências neste domínio.Capacita os estudantes para o uso combinado dos métodos clássicos
com ferramentas automatizadas. Promove a discussão de questões da análise de dados relevantes para os sistemas de produção de energia
térmica, de energia renovável, eficiência energética, sistemas ambientais e engenharia do ambiente (e.g. qualidade do ar interior). A UC é adequada
e relevante para estudantes de doutoramento num vasto leque de áreas científicas, para além das Ciências e Engenharia do Ambiente e Sistemas
Energéticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed typology of the syllabus is consistent with the objectives of the course and the profile of students attending the Doctoral Programmes.
It focus the fundamental concepts of modern statistical data analysis, allowing students, from distinct scientific areas to acquire skills in this field.
Empowers students to combine classic methods with automated tools. It promote the discussion of data analysis issues relevant to thermal energy,
renewable energy, energy efficiency, environmental systems and environmental engineering (e.g. indoor air quality). The course is well suited and
relevant for PhD students from a wide range of scientific fields beyond the Environmental and Engineering Sciences and Energy Systems.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP de duas horas letivas, envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, fomentando o uso de softwares comerciais
(por ex., R, SPSS, Excel).
Avaliação Final:
70,00% TP (Relatório/artigo)
30,00% TP (Apresentação oral)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TP classes of two hours, involving moments of exposure with support of audiovisuals, promoting the use of commercial software (e.g., R and SPSS).
Final Evaluation
70.00% TP (Report/article)
30.00% TP (Oral presentation)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta é uma unidade curricular de terceiro ciclo de estudos, pelo que os estudantes devem desenvolver as suas capacidades com grande
autonomia, de forma a que as competências sejam adquiridas de modo sólido e constituam uma verdadeira ferramenta para a construção da
dissertação. Por outro lado, a existência de infraestruturas de aquisição de dados (automáticas, laboratoriais e outras) e bases de dados, integradas
em Laboratórios Associados e Unidades de Investigação, garante aos estudantes o acesso privilegiado a estudos de caso e respetiva utilização
para o desenvolvimento das diferentes unidades letivas. A preparação de um relatório sobre um dos temas que constituem o conteúdo
programático da unidade curricular sob a forma de um artigo científico, constitui uma via de introduzir os alunos no modo singular como a



informação científica deve ser veiculada e difundida, contribuindo igualmente para o modo como as suas competências neste domínio se devem
desenvolver.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This is a postgraduate course, so students should develop their skills with great autonomy, so that the acquired skills should be solid and constitute
a real tool for the preparation of the dissertation. On the other hand, the existence of data acquisition infrastructures and databases, integrated in
Associated Laboratories and Research Units, assures students the privileged access to case studies. The preparation of a report on one of the
areas that constitute the curriculum of the course, similar to a scientific paper, is a way of introducing students in the unique way as the scientific
information must be offered and disseminated; also contributing to the way their skills in this field must be developed.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bryan F. J. Manly (2008): Statistics for environmental science and management. CRC Press, 2nd edition.

Marija J. Norušis (2010): PASW Statistics to Data Analysis. SPSS Statistics Guide.

Marôco, J. (2014): Análise Estatística com o SPSS Statistics. Report Number, 6th ed.

Maraun, D., & Widmann, M. (2018). Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research. Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/9781107588783

Paul M. Berthouex and Linfield C. Brown (2002): Statistics for environmental engineers. Lewis Publishers, 2nd edition.

Anexo II - Preparação Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Preparação Projeto de Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Research Project

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA

9.4.1.3. Duração:
Anual / Annual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
972

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP 30 horas/30 hours

9.4.1.6. ECTS:
36

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):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda, TP 15horas / 15 hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins, TP 15horas / 15 hours

Orientadores de cada estudamte / Advisers of each student TP 15horas / 15 hours

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivos: capacitar os doutorandos para a procura e análise de informação científica necessária para a elaboração do projeto
de tese; promover a aquisição de capacidades e a construção de atitudes de autonomia científica no planeamento e desenvolvimento de uma
investigação original; capacitar os doutorandos para o desenvolvimento de trabalho individual de investigação; promover as capacidades de
comunicação e argumentação necessárias para a apresentação do trabalho de investigação em eventos científicos e no âmbito das provas de
defesa pública da Tese. Para tal deve identificar uma área de saber e um tema de investigação na área das Ciências e Engenharia do Ambiente no
qual desenvolva a sua tese. Pretende-se que no fim do 2º semestre o estudante possa apresentar um projeto de tese e que o defenda perante um
júri de acompanhamento

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit main objectives are: Empower doctoral students to search and analyze scientific information needed for the preparation of the
thesis project. Promote the acquisition of skills and attitudes of scientific autonomy in the planning and development of an original investigation.



Train doctoral students for the development of individual research work. Promote the communication and debate skills needed for the public
presentation of the research work, in scientific events and in the public defense of the thesis Project. To do this, the student must identify an area of
knowledge and a research topic, in the scientific field of Environmental Sciences and Engineering, in which will carry out his thesis. It is pretended
that, in the end of the 2nd semester, the student can present a thesis project an defend it before an accompanying committee.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) O processo de investigação científica.
2) Iniciação ao trabalho individual de investigação (discussão do tema de investigação, discussão das principais questões que motivam o
desenvolvimento do trabalho e definição geral do enquadramento teórico).
3) O processo de publicação de um trabalho de investigação científica.
4) Preparação e defesa do plano de trabalho a desenvolver durante a Dissertação de Doutoramento de acordo com o tema de tese da cada
estudante .

9.4.5. Syllabus:
1) The process of scientific research.
2) Tutorial individual research work (discussion of the topic of research, discussion of the main issues that motivate the development of work and
general definition of the theoretical framework).
3) The process of publishing a scientific research work.
4) Preparation and defense of the work plan to be develop during the PhD Dissertation, according to each student’s research subject.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC aborda aspetos fundamentais para o desenvolvimento de competências de investigação específicas da área de ciências e engenharia do
ambiente. Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a focarem inicialmente os fundamentos epistemológicos da investigação
científica, passando para a abordagem de metodologias de investigação, de recolha de informação, tratamento de dados e comunicação de
resultados. Desta forma promovem-se as capacidades de construção de atitude e autonomia científica no planeamento e desenvolvimento de uma
investigação original e capacitam-se os doutorandos para o desenvolvimento de trabalho individual de investigação e para a apresentação e defesa
pública do Projeto de Tese.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course addresses fundamental aspects for the development of specific research competences in the area of environmental science and
engineering. The syllabus is organized in such a way as to focus initially on the epistemological foundations of scientific research, moving to the
approach of research methodologies, information gathering, data processing and communication of results. In this way, the skills for attitude building
and scientific autonomy in the planning and development of an original research are promoted and the PhD students are trained for the development
of individual research work and for the presentation and public defense of the Thesis Project.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação envolverá a entrega, apresentação e discussão de um trabalho individual. Pressupõe a realização da procura e identificação da
literatura na área em estudo, a análise de conteúdo e a apresentação do modelo final de investigação. O aluno deverá reunir com o docente
responsável e com o supervisor para orientação e discussão do trabalho de investigação a desenvolver. As metodologias de ensino específicas são
distintas de acordo com os orientadores, tendo no entanto como base comum reuniões frequentes de acompanhamento do trabalho. A avaliação da
unidade curricular será baseada num documento escrito, Projeto de Tese e na sua apresentação oral. Este documento deverá incluir a descrição do
tema do trabalho, a questão ou questões de investigação, o plano de investigação que se propõe seguir e o cronograma dos trabalhos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment will involve the delivery, presentation and discussion of an individual project work. It will be based on the development of a state-of-
the-art review, including the identification of literature in the area under study (state-of-art) and a content analysis, and presentation of the final
research model. The student should meet with the teacher in charge and the adviser for guidance and discussion of research work to develop.
Specific teaching methodologies vary according to the adviser, however they will have in common frequent follow-up meetings. The evaluation of the
course will be based on a written Thesis Project report and its oral presentation. This document should include a description of the theme of the
work, the issue or issues of research, the research plan, and the schedule of work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e aprendizagem permitem fornecer as ferramentas para desenvolver o espirito crítico em investigação científica,
compreender as diversas metodologias de pesquisa, conhecer os diversos modos de recolha e tratamento de dados, bem como definir um tema e a
metodologia de trabalho a utilizar na investigação e planear e calendarizar o trabalho de investigação. Possibilitam ainda a capacitação do
doutorando para o processo de investigação individual e comunicação e defesa de projetos de investigação na área das ciências e engenharia do
ambiente.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and learning methodologies provide tools that allow the development of a critical view in scientific research, the understanding of the
various research methodologies, the knowledge about the different ways of collecting and processing data, as well as the definition of a research
topic, the adequate methodology to use, and to plan and schedule the research work. They also empower doctoral students to the process of
individual research and train doctoral students for the presentation and public defense of the research projects in the field of environmental sciences
and engineering.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Creedy, J. (2007), A Ph. D. Thesis Without Tears, Research Paper Nr. 987.

Doyle J. (2019) Staying on Track: A Targeted Approach to Managing the Ph.D. Journey. In: Machin T., Clarà M., Danaher P. (eds) Traversing the
Doctorate. Palgrave Studies in Education Research Methods. Palgrave Macmillan, Cham

Mason, S. (2018). Publications in the doctoral thesis: Challenges for doctoral candidates, supervisors, examiners and administrators. Higher
Education Research & Development, 37(6), 1231–1244.

National Academy of Engineering (2017) Overcoming Challenges to Infusing Ethics into the Development of Engineers: Proceedings of a Workshop.
Washington, DC: The National Academies Press. doi: https://doi.org/10.17226/24821.



Oliveira, Luis A.de (2011) Dissertação e Tese em Ciência e Tecnologia. Guia de boas práticas, Lidel – Edições Técnicas, 2011, ISBN: 978-972-757-
742-2

Outra bibliografia variável, de acordo com o tema da tese.
Another variable bibliography, according to the thesis theme

Anexo II - Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEA / ESE

9.4.1.3. Duração:
anual / annual (dois anos / two years)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1620 horas / hours (total dois anos 3240 horas / total two years 3240 hours)

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT 30 horas anuais / 30 hours annual (15h/semestre - semester)

9.4.1.6. ECTS:
60 ECTS anuais / annual (30 ECTS semestre / semester) total 120 ECTS (2 dois anos / two years)

9.4.1.7. Observações:
NA

9.4.1.7. Observations:
NA

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins (diretor do curso)
Qualquer outro docente envolvido no Programa Doutoral (15h/semestre)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins (director)
Any other teacher involved in the doctoral programme (15h/semester)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conceber e realizar uma investigação original com a dimensão e complexidade inerentes ao ciclo de estudos que possibilite a elaboração de uma
tese de doutoramento e a publicação de resultados em revistas científicas, com sistema de revisão por pares, de âmbito nacional ou internacional. 
Demonstrar capacidade de reflexão critica sobre o processo de investigação bem como um nível aprofundado de conhecimento na área científica
específica da tese; 
Demonstrar domínio das estratégias usadas para resolução das questões / problemas / hipóteses de investigação;
Fundamentar as opções metodológicas e técnicas usadas bem como os resultados alcançados com a investigação realizada, demonstrando o
carácter inovador dos mesmos; 
Respeitar as exigências de responsabilidade social e ética, contribuindo para a disseminação do conhecimento em Ciências e Engenharia do
Ambiente, alargando as fronteiras do conhecimento nestes domínios.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To design and conduct an original research with the complexity and size adequate to the study cycle, allowing the development of a doctoral thesis
and the publication of results in scientific journals, with peer review system, national or international. 
To demonstrate the skills for critical reflection on the research process as well as a deep level of knowledge in the specific scientific area of the
thesis;
To demonstrate the domain of the strategies used to solve the questions / problems / hypotheses of research;
To substantiate the methodological and technical options used as well as the results achieved with the research carried out, demonstrating their
innovative character;
Respect the requirements of social and ethical responsibility, contributing to the dissemination of knowledge in Environmental Sciences and
Engineering, expanding the frontiers of knowledge in these fields.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Dada a característica da UC os conteúdos específicos são determinados individualmente pelos doutorandos e respetivos orientadores, tendo em
conta a temática selecionada para investigação. O desenvolvimento destes conteúdos é realizado em articulação com outras UC e sujeito a uma
validação pelo orientador responsável, pela Comissão de Acompanhamento do Estudante e a Comissão Científica do Curso, devendo cumprir
critérios de rigor metodológico, capacidade de formulação de questões/problemas/hipóteses, originalidade na abordagem proposta e nos resultados
alcançados de forma a constituir um contributo relevante no domínio científico considerado.



9.4.5. Syllabus:
Given the characteristic of the CU, the syllabus is individually determine, by the students and their supervisors, taking into account the selected
theme for research. Its development is carried out in articulation with other CU and subject to validation by the responsible advisor, the Student
Follow-up Committee and the Scientific Committee of the Course. It must meet the criteria of methodological rigor, ability to formulate questions /
problems / hypotheses, originality in the proposed approach and the results achieved in order to make a relevant contribution to the scientific field
considered.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O tema da investigação deverá estar enquadrado nos objetivos do Programa Doutoral, tanto na profundidade e complexidade científicas, como no
rigor e extensão. A elaboração da tese deverá demonstrar a autonomia do estudante, reforçada de forma gradual com a supervisão do orientador

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The research theme should be framed in the objectives of the Doctoral Program, both in scientific depth and complexity, as well as in rigor and
extension. The elaboration of the thesis should demonstrate the student's autonomy, gradually reinforced with the supervision of the advisor.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O desenvolvimento do trabalho de investigação, de redação de artigos e da tese, é um trabalho individual que deve ser acompanhado pelo
orientador responsável. Esse acompanhamento é realizado através de sessões tutoriais cuja natureza e frequência serão acordadas entre o
estudante e o orientador em função das necessidades específicas. Os relatórios de progresso do trabalho de investigação, bem como as atividades
de supervisão são avaliadas pela Comissão de Acompanhamento to Estudante. A tese será apresentada e discutida em provas públicas e avaliada
por um júri proposto pela Comissão Científica do Programa Doutoral.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The research work development, as well as the process of writing papers and the thesis, is eminently an individual work that needs to have the
follow-up of a responsible supervisor. This follow-up is done through tutorial sessions whose nature and frequency will be agreed between the
student and the advisor according to the specific needs. The Student Follow-up Committee evaluates progress reports on research work, as well as
supervision activities. The candidate will present and discuss the thesis in a public presentation and assessed by a jury proposed by the Scientific
Committee of the Doctoral Program.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino propostas procuram responder às exigências de uma formação de 3º ciclo e serão adequadas ao objeto de investigação
de cada estudante. A evolução do processo de investigação, de redação de artigos e da tese determinará a natureza das metodologias de ensino a
aplicar no contexto do acompanhamento do estudante pelo supervisor (sessões tutoriais). Poderão ser, discussões/comentários críticos das
questões /problemas/hipóteses de investigação, orientação e comentários às referências bibliográficas ou correções pormenorizadas de textos
redigidos pelo estudante (artigos e tese).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies proposed seek to respond to the requirements of a 3rd cycle training and will be appropriate to the research object of
each student. The evolution of the research process, article writing and thesis will determine the nature of the teaching methodologies to apply in the
context of the student's supervision by the adviser(tutorial sessions). These could be critical discussions / comments on research questions /
problems / hypotheses, guidance and comments on bibliographic references or detailed corrections of texts written by the student (articles and
thesis).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
De acordo com a temática e abordagem de investigação de cada estudante serão consultadas livros atuais, teses, artigos científicos da
especialidade e área da tese. 

According to the theme and research approach of each student.

According to the theme and research approach of each student, will be consulted current books, thesis, scientific papers in the field and speciality of
the thesis..

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


