
NCE/19/1900054 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

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. Designação do ciclo de estudos:
Química

1.3. Study programme:
Chemistry

1.4. Grau:
Doutor

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Química

1.5. Main scientific area of the study programme:
Chemistry

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
442

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

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

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto):
6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August 16th):
6 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
25

1.10. Condições específicas de ingresso.
1. Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Química, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas,
Engenharia Química, Engenharia do Ambiente, Engenharia de Materiais, Farmácia, e áreas afins.
2. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Química, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, Engenharia Química,
Engenharia do Ambiente, Engenharia de Materiais, Farmácia, e áreas afins que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de mestre
pelo órgão científico e estatutariamente competente.
3. O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas nos números anteriores
mas cujo currículo escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do doutoramento, como previsto na alínea
c) do n.º 1 do art.º 30.º do DL nº 74/2006, de 24 de março, e da alínea c) do nº1 do art.º 54º do Regulamento de Estudos da UA.

1.10. Specific entry requirements.
1. Master level degree, or legal equivalent in Chemistry, Biochemistry, Biotechnology, Pharmaceutical Sciences, Chemical Engineering,
Environmental Engineering, Materials Engineering, Pharmacy, and related fields.
2. Foreign higher education degree in Chemistry, Biochemistry, Biotechnology, Pharmaceutical Sciences, Chemical Engineering, Environmental
Engineering, Materials Engineering, Pharmacy, and related fields recognised as satisfying the objectives of the master degree by the scientifically
and statutorily competent body.
3. The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants who do not meet the conditions specified above but whose academic,



scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the programme, in accordance with Article 30, n.º 1 c), Decree
Law nº 74/2006, of March 24, as expressed in Decree Law nº 65/2018, of August 16, and line c) of Article 54, n.º 1 of the Study Regulations of the UA.

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O curso será ministrado na Universidade de Aveiro.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
The course will be lectured at the University of Aveiro.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB):
1.13._Alteração ao Regulamento de Creditações_ponto 1.13.pdf

1.14. Observações:
<sem resposta>

1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Deliberação_CC_2019_Criação PD_Química.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Deliberação n.º13_CP_2019_ Criação PD_Química.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da
instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

Este ciclo de estudos destina-se a portadores de um grau de mestre ou 2º ciclo em Química ou área afim. Tem por principal objetivo dotar os
estudantes de conhecimentos avançados na área da Química necessários para a produção de conhecimento científico ou o exercício de funções de
elevada exigência técnico-científica. A componente principal do ciclo de estudos consiste no desenvolvimento de um trabalho de investigação
original num domínio específico ou multidisciplinar, que contribua para o avanço da Química, e respeitando elevados padrões éticos.
Os resultados do trabalho de investigação deverão ser apresentados numa tese de doutoramento a ser defendida publicamente perante um júri
académico. A tese deve refletir trabalho original e de qualidade, publicado em revistas internacionais indexadas. Faz também parte dos objetivos
deste ciclo de estudos habilitar os estudantes a comunicar com os seus pares, e com a sociedade em geral, sobre a sua área de especialização.

3.1. The study programme’s generic objectives:
This course is planned for holders of a Master's degree or a 2nd cycle in Chemistry or a related field. The main goal is to provide students with
advanced knowledge in chemistry necessary for the production of scientific knowledge or the exercise of high technical and scientific demand
functions. The main component of the course is the development of original research in a specific or multidisciplinary domain, contributing to the
advancement of Chemistry, and respecting high ethical standards.
The results of the research work should be presented in a doctoral thesis to be publicly defended before an academic jury. The thesis should reflect
original and quality work, published in indexed international journals. It is also part of the objectives of this study cycle to enable students to
communicate with their peers, and with society, about their area of expertise.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Espera-se que durante o 3º ciclo o estudante desenvolva as capacidades seguintes: 1. Conceber, projetar e realizar investigação científica
respeitando elevados padrões éticos e de qualidade e integridade; 2. Contribuir para a produção de novos produtos ou processos, sujeitos às
devidas exigências legais e elevados padrões de qualidade; 3. Aptidão para trabalhar em equipas multidisciplinares em ambientes culturais

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/173980b0-dec2-77a4-f842-5d961bbdb548
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/1043e1b5-fc0e-078d-d300-5d9b5a81a3a7


diversos, nomeadamente por iniciativas de internacionalização e de integração em empresas; 4. Preparar documentos científicos, nomeadamente
artigos, relatórios e a tese; 5. Analisar criticamente e sintetizar ideias novas e complexas; 6. Comunicar com os pares, e a sociedade em geral,
sobre a sua área de especialização; 7. Promover, no quadro de uma sociedade baseada no conhecimento, o progresso tecnológico, social e cultural,
em contexto académico ou profissional.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The student is expected to develop the following skills: 1. Conceive, design and perform scientific research, subjected to the relevant legal
requirements and respecting ethical standards, quality and integrity; 2. Contribute to the production of new products or processes, subjected to the
relevant legal requirements and high quality standards; 3. Ability to work in multidisciplinary teams and in diverse cultural environments, namely
through internationalization and company integration initiatives; 4. Prepare scientific documents, namely articles, reports and the thesis; 5. Critically
analyse, evaluate and summarize new and complex ideas; 6. Communicate with its peers, and society in general, about the area of their
specialization; 7. Promote, in the context of a knowledge-based society, the technological, social and cultural progress, in an academic or
professional context.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição:

O PD em Química assenta numa série de objetivos e estratégias que visam a formação de doutorados em Química de acordo com os princípios
subjacentes à missão da Universidade Aveiro (UA).
A UA tem como missão promover atividades de investigação, fundamental e aplicada, ensino e formação, transferência para a sociedade do saber
e tecnologia, dinamização de atividades culturais e humanistas em prol e estreita interação com a comunidade envolvente. A UA pretende reforçar
a sua afirmação como centro de excelência internacionalmente reconhecido e potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional e
nacional. Mantendo a dimensão atual, a UA pretende aumentar o impacto da sua atuação:
- Consolidando a implementação dos princípios subjacentes ao processo de Bolonha, designadamente ao nível dos processos de ensino-
aprendizagem, promovendo uma maior aproximação entre formação e investigação, desenvolvendo atitudes e autonomia nos formandos, e
competências em áreas não curriculares, facilitando a integração profissional num mercado de trabalho aberto e globalizado
- Reforçando o seu projeto educativo, inclusivo e de formação global do indivíduo, através do desenvolvimento de capacidades transversais, do
apoio direto e diferenciado a estudantes com necessidades específicas, designadamente através da Ação Social, e da promoção da prática de
atividades extracurriculares
- Aumentando a proporção de estudantes de pós-graduação 
- Implementando corretamente mecanismos de garantia de qualidade, de modo transversal a toda a sua ação 
- Reforçando o caráter internacional do ensino e da investigação através do aumento da mobilidade de estudantes, docentes e funcionários, da
oferta de ensino em língua inglesa, e do número de programas de pós-graduação integrados em redes internacionais.
Na persecução da sua missão, a UA pretende reforçar a sua afirmação como centro de excelência de dimensão internacional, em matéria de
investigação e de formação avançada:
• Consolidando a Escola Doutoral da UA que se pretende venha a constituir uma referência em termos nacionais e internacionais.
• Estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior de referência a nível europeu para o desenvolvimento de programas doutorais
internacionais que conduzam a múltipla titulação
• Tornando-se uma instituição líder a nível europeu nas suas áreas de excelência
A UA pretende consolidar a experiência demonstrada no âmbito da relação com a sociedade e da cooperação com a Região, assumindo um papel
determinante no desenvolvimento regional e nacional:
- Intensificando as relações de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologia com as empresas e outras entidades
- Integrando os desafios societais nas suas agendas de formação e investigação
- Reforçando o entendimento público da ciência através da promoção de iniciativas de divulgação da ciência, tais como visitas a escola,
organização e participação de eventos para o publico em geral e para a sociedade.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution and its educational, scientific
and cultural project:

The Doctoral Program in Chemistry is based on a series of objectives and strategies aimed at the formation of PhDs in Chemistry in accordance
with the principles underlying the mission of the University of Aveiro (UA).
The UA aims to reinforce its position as an internationally recognised centre of excellence and to strengthen its contribution to regional and national
development. Maintaining its current size, the UA will increase the impact of its activities, by:
consolidating the implementation of the principles underlying the Bologna Process, namely at the level of teaching and learning processes,
promoting a greater approximation between teaching and research, developing the attitudes and autonomy of students and their competences in
non-curricular areas, and facilitating their professional integration in the open and globalised workplace;
reinforcing its educational project - the inclusive and global education of each individual - through the development of transferable skills, personal
and differentiated support for students with special needs, namely through the Student Welfare Services, and participation in extra-curricular
activities;
increasing the proportion of post-graduate students;
improving the academic success rate of its study programmes, promoting the use and sharing of good practice, monitoring results and acting on
them;
correctly implementing mechanisms of quality assurance throughout the range of its activities; 
reinforcing the international character of teaching and research through increased mobility of students, teaching and non-teaching staff, a wider
offer of instruction in English, and more post-graduate programmes integrated in international networks. 
The UA aims to reinforce its position as an internationally recognised centre of excellence in the field of research and advanced studies, by:
consolidating its doctoral school, becoming a national and international reference;
establishing partnerships with European higher education institutions of renown with a view to developing international doctoral programmes,
leading to multiple degrees;
becoming a leading European institution in some of its fields of excellence
The UA aims to consolidate its experience in the area of cooperation with society and the region, assuming a leading role in regional and national
development, by: 
intensifying the relationship between research, development and knowledge and technology transfer, and businesses and other entities;
integrating societal challenges in its teaching and research agendas; 
reinforcing the public understanding of science through the promotion of initiatives for the dissemination of science; including school visits,
organizing and attending events for the general public and society, among others
encouraging the integrated development of education at regional level, in partnership with local government and schools.

4. Desenvolvimento curricular



4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other forms of
organisation:

<sem resposta>

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

Mapa II - NA

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

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

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding the degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Química Q 174
Qualquer Área Científ ica QAC 6
(2 Items)  174 6  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - NA - 1º ano

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Opção Livre/Free Option QAC Semestral 162 - 6 Opcional/Optional
Preparação do Projeto de Tese/ Thesis
Project Preparation Q Anual/Annual 648 OT: 20 24 Obrigatória/Mandatory

Tese/Thesis Q Anual/Annual1º
ano 810 OT: 20 30 Obrigatória/Mandatory

(3 Items)       

Mapa III - NA - 2º ano

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan



Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis Q Anual/Annual 1620 OT: 40 60 Obrigatoria/Mandatory
(1 Item)       

Mapa III - NA - 3º ano

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese/Thesis Q Anual/Annual 1620 OT: 40 60 Obrigatoria/Mandatory
(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Preparação do Projeto de Tese

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Preparação do Projeto de Tese

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Project Preparation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Q

4.4.1.3. Duração:
Anual

4.4.1.4. Horas de trabalho:
648

4.4.1.5. Horas de contacto:
OT: 20

4.4.1.6. ECTS:
24

4.4.1.7. Observações:
Embora a UC Preparação do Projeto de Tese seja anual, isso não significa que o estudante esteja um ano a preparar o seu plano de estudos. No 1.º
semestre o estudante deverá efetuar a pesquisa bibliográfica e elaborar uma monografia onde discute o estado da arte do assunto a estudar,
identifica os principais desafios do tema, define os objetivos do plano de trabalhos e os métodos a usar para os alcançar. Essa monografia será
defendida perante a Comissão Científica do PD no final do 1º semestre.
No final do 2.º semestre o estudante deverá apresentar à Comissão Científica do PD um relatório do trabalho experimental que desenvolveu durante
o primeiro ano. Esse relatório será defendido perante essa Comissão. Este procedimento permite, em tempo útil, verificar se o trabalho planeado no
1º semestre está a decorrer dentro do esperado ou se é necessário introduzir correções. Este mecanismo de controlo é importante para garantir
que o estudante conclui o doutoramento dentro do prazo previsto.

4.4.1.7. Observations:
Although the Thesis Project Preparation being annual, it does not mean that the student will be preparing their work plan for one year. In the 1st
semester, the student will perform a bibliographic search and prepare a monograph discussing the state of the art of the theme, identifies the main
challenges, defines the objectives of the work plan and the methods to be used to achieve them. This monograph will be defended before the
Scientific Committee of the doctoral program at the end of the 1st semester. 
At the end of the 2nd semester, the student should submit to the Sci. Committee a report of the experimental work he/she has done during the first
year. This report will be defended before the Sci. Committee. This procedure allows the timely verification of whether the work planned in the 1st
semester is proceeding as expected or whether corrections need to be made. This control mechanism is important to ensure that the student
completes the PhD within the expected timeframe.



4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Augusto Costa Tomé; OT: 20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
O docente responsável pela UC é o Diretor do Programa Doutoral. No entanto, os docentes e investigadores que são orientadores dos estudantes
também colaboram nesta UC. O Diretor do Programa Doutoral, conjuntamente com o(s) supervisor(es) científico(s) da tese de doutoramento,
acompanha o estudante ao longo do ano letivo, orientando-o na escolha dos seminários/conferências a que deve assistir. A escrita da monografia,
bem como do relatório do trabalho efetuado no primeiro ano, é acompanhada pelo(s) orientador(es) da tese de doutoramento. 
Relativamente à avaliação dos estudantes nesta UC, além do Diretor do Programa Doutoral, estarão também envolvidos os outros membros da
Comissão Científica do Programa Doutoral que, em 2019/2020, serão os professores João Rocha e Tito Trindade.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos desta unidade curricular são: i) promover a autonomia do estudante no que respeita à definição do seu plano de trabalhos,
identificando os principais desafios que este coloca e definindo as metodologias adequadas para os ultrapassar, desenvolver a capacidade de
compreensão sistemática, as competências, aptidões e os métodos de investigação no domínio científico e tecnológico do estudo e dominar os
principais métodos e/ou técnicas laboratoriais que usará no desenvolvimento do seu projeto de doutoramento; ii) alargar o conhecimento científico
do estudante através da sua participação num conjunto de 10 seminários/conferências. 
No final da UC espera-se que o estudante seja capaz de:
- interpretar e explicar os primeiros resultados obtidos no seu doutoramento;
- desenhar e planear os passos seguintes do seu projeto de doutoramento;
- mostrar capacidades de comunicação e de trabalho em equipa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objectives of this course unit are: i) promote the student’s autonomy in defining the work plan, identifying the major challenges it may
present, and defining the methodologies to tackle them; develop a comprehensive understanding and the competencies, skills and research
methods of his/her scientific and technological field of study and master the main laboratory methods and/or techniques that will be used in the
development of his/her doctoral project; ii) widen up the scientific knowledge of the student, through the participation in a set of 10
seminars/conferences.
At the end of the course unit, the student is expected to be able to:
- interpret and explain the results already obtained in his/her PhD;
- design and plan the next steps for the PhD project;
- demonstrate communication and teamwork skills.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta UC tem três componentes:
a) elaboração de uma monografia sobre o tema de investigação do projeto de doutoramento, onde se apresenta o estado atual de conhecimentos e
os desafios que se colocam à comunidade científica da área em causa. O estudante deverá indicar claramente os objetivos da sua tese e os
métodos que irá usar para os atingir. A monografia será apresentada e discutida perante a Comissão Científica do Programa Doutoral.
b) conjunto de 10 seminários/conferências das várias áreas da Química, Bioquímica e afins a que o estudante deverá assistir. O regente da unidade
curricular sugere um mínimo de cinco eventos, sendo os outros escolhidos entre seminários e/ou conferências organizados pelo Departamento de
Química ou por outras instituições de ensino e investigação e aprovados pelo Diretor de Curso.
c) relatório do trabalho experimental realizado durante o primeiro ano de doutoramento. Esse relatório é apresentado e defendido perante a
Comissão Científica do PD.

4.4.5. Syllabus:
This course has three components:
a) preparation of a monograph on the research project, identifying the current state of the art and the challenges faced by the scientific community in
the area. The student should clearly indicate the objectives of the PhD thesis and the methods to be used to achieve them. The monograph is
presented and defended beforet he Scientific Committee of the Doctoral Program.
b) a set of 10 seminars/conferences on various areas of chemistry, biochemistry, chemical engineering and related fields to be attended by the
student. A minimum of five events are suggested by the regent of the course while the remaining may be chosen among the seminars and/or
conferences organized by the Department of Chemistry or other education and research institutions, requiring the approval of the Course Director.
c) a report of the experimental work carried out during the first year of PhD. This report will be presented and defended before the Scientific
Committee of the DP.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC são muito variados e dependem do projeto de doutoramento de cada estudante. Ao assistir a um conjunto de
10 seminários/conferências, o estudante irá alargar os seus conhecimentos científicos sobre diversos temas de investigação. A elaboração de um
resumo de uma a duas páginas sobre o conteúdo dos seminários/conferências a que assistiu fá-lo-á desenvolver o espírito de observação, a
análise crítica e a síntese de ideias novas e complexas.
A elaboração de um trabalho sobre o tema do seu projeto de doutoramento requer do estudante um estudo aprofundado para conhecer o estado da
arte e identificar os principais desafios do tema, definir os objetivos do plano de trabalho e os métodos para os abordar. Este trabalho permitir-lhe-á,
também, desenvolver a capacidade de elaborar uma pesquisa bibliográfica, de análise crítica e de síntese.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course unit is very varied and depends on the PhD project of each student. By attending to a series of 10 seminars/conferences
the student will broaden up the scientific knowledge on various research topics. Writing up a 1-2 pages summary on the content of the
seminars/conferences attended will allow the development of observation skills, critical analysis and synthesis of new and complex ideas. The
preparation of a monograph on the subject of his/her doctoral project requires the student to study in depth the state of the art and identify the main
challenges of the topic, define the objectives of the work plan and the methods to address them. This work will also enable the PhD student to
develop the ability to organize a bibliographic research, critical analysis and synthesis.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta UC o ensino é tutorial. O Diretor do PD acompanha o estudante e orienta-o na escolha dos seminários/conferências a que deve assistir.
Contudo, o estudante será também apoiado pelo seu orientador, que acompanhará a elaboração do plano de trabalho, e ajudará na identificação dos
principais desafios na área e na definição de métodos para os abordar.



O estudante enviará (até 48 h depois) ao responsável pela UC um resumo de 1-2 páginas sobre o conteúdo de cada seminário/conferência a que
assistiu. 
No final do 1.º semestre o estudante apresenta o plano de trabalhos para a Tese, o qual será defendido perante a Comissão Científica do PD. No final
do 2.º semestre o estudante será avaliado, pelo mesmo júri, pelo trabalho que desenvolveu durante o primeiro ano.
A avaliação consiste em: 10% (resumos das conferências) + 45% (elaboração, apresentação e discussão da monografia) + 45% (elaboração,
apresentação e discussão do trabalho experimental realizado durante o primeiro ano).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This course uses a tutorial supervision. The Director of the Doctoral Program accompanies the student and advises selecting the
seminars/conferences to be attended. The supervisor should monitor the development of the work plan and help identifying the main challenges in
the area and defining methods for addressing them. The student must submit (up to 48 h) to the regent a 1-2 pages abstract of the content of each
conference he/she has attended. 
At the end of the first semester the student is expected to submit a work plan for the PhD thesis, which will be discussed with the Scientific
Committee of the Doctoral Program. At the end of the 2nd semester the student will be evaluated, by the same panel, for the work developed during
the first year.
The assessment consists of: 10% (abstracts of conferences) + 45% (preparation, presentation and discussion of the monograph) + 45%
(preparation, presentation and discussion of the experimental work carried out during the first year).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular está fortemente focada no: i) alargamento do conhecimento científico do estudante através da participação em
seminários/conferências de várias áreas da Química e ciências afins; ii) desenvolvimento de competências de autonomia e aquisição de
conhecimentos aprofundados numa área específica do conhecimento, as quais requerem uma metodologia de ensino personalizada, adequada às
características do estudante e dirigida ao assunto em estudo, para o qual apenas a orientação tutorial é adequada. O orientador de doutoramento é
o tutor indicado para esta função mas o regente da UC acompanhará, à distância, este processo para identificar, e poder ajudar a ultrapassar,
eventuais problemas que possam ocorrer. O acompanhamento pelo orientador deve ir diminuindo à medida que for aumentando a autonomia do
estudante para realizar o trabalho. Aquando da discussão do relatório sobre o trabalho desenvolvido, que deverá incluir o título do trabalho, o estado
da arte e os objetivos gerais e específicos, verificar-se-á se o estudante já está bem integrado no seu tema e com que grau de autonomia o está a
desenvolver. Verificar-se-á também qual a sua capacidade para analisar, interpretar e explicar os resultados obtidos no projeto de doutoramento,
bem como planear os passos seguintes. A apresentação e discussão pública do relatório permitirá ao estudante, uma vez mais, desenvolver
capacidades de comunicação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course is focused on: i) broadening up the scientific knowledge of the student achieved through participation in 10 seminars/conferences on
several areas of Chemistry and related fields; ii) developing autonomy skills and acquiring deep and specialized knowledge on a particular field of
work. The course unit requires mentoring tailored to the student’s characteristics and directed to the scientific subject under investigation, for which
the tutorial supervision is adequate. The doctoral supervisor is the tutor appointed to this function but the responsible for the UC will remotely
monitor this process in order to identify and help to overcome any problems that may occur. The monitoring by the supervisor should decrease as
the student’s autonomy to carry out his/her work increases. When discussing the report on the work developed, which should include the title of the
work, the state of the art and the general and specific objectives, it will be verified if the student is already well integrated in its subject and the
degree of autonomy that is developing. Its ability to analyze, interpret and explain the results obtained in the doctoral project, as well as to plan the
next steps will also be verified. The presentation and public discussion of the report will enable the student, once again, to develop communication
skills.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia desta UC consiste essencialmente em artigos de revistas científicas do SCI de elevado índice de impacto e, também, em livros
avançados e teses de doutoramento no tema do trabalho do projeto de doutoramento. O supervisor orientará o estudante na procura de referências
bibliográficas relevantes.

The bibliography consists, essentially, on articles from high impact factor SCI journals and also books and PhD theses in the topic of the PhD project.
The supervisor will help the student in the search for relevant bibliographic references.

Mapa IV - Tese

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Q

4.4.1.3. Duração:
6 semestres

4.4.1.4. Horas de trabalho:
4050

4.4.1.5. Horas de contacto:
100

4.4.1.6. ECTS:
150



4.4.1.7. Observações:
A inclusão da UC Tese logo no 1º semestre do PDQ, em simultâneo com a UC Preparação do Projeto de Tese, foi objeto de discussão interna e
concluiu-se que isso seria uma mais-valia para os estudantes. De um modo geral, os estudantes quando se inscrevem no PDQ já têm orientador e
tema de projeto definido (na maior parte dos casos têm bolsa da FCT) e alguns até vão continuam a aprofundar o tema que iniciaram no seu
Mestrado. Nestas situações justifica-se que o estudante dedique os primeiros 2 a 3 meses inteiramente à UC Preparação do Projeto de Tese
(pesquisa bibliográfica e elaboração da monografia sobre o estado da arte do assunto a estudar) e depois inicie o trabalho laboratorial para a Tese,
ainda no 1º semestre.

4.4.1.7. Observations:
The inclusion of the curricular unit Thesis in the 1st semester of the doctoral program, together with the curricular unit Thesis Project Preparation,
was a subject of internal discussion and it was concluded that this would be an asset for the students. In general, students applying for Doctoral
Program in Chemistry already have a defined advisor and project theme (in most cases they have a FCT scholarship) and some will continue to
explore the subject they started in their Master's degree. In these situations, it is justified that the student devotes the first 2 to 3 months entirely to
the Thesis Project Preparation (bibliographic research and preparation of the monograph on the state of the art) and then start the laboratory work
for the Thesis, still in the 1st semester.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Augusto Costa Tomé

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Os orientadores de tese de doutoramento. Podem ser docentes ou investigadores do Departamento de Química–UA ou doutorados em Química ou
áreas afins de outras instituições de ensino superior, todos com curriculum científico relevante na área da Química.

The PhD thesis supervisors. It may be teachers or researchers of the Department of Chemistry–UA or any PhD holder from other universities, all of
them with a relevant scientific curriculum in Chemistry.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC Tese consiste no desenvolvimento, ao longo do ciclo de estudos, de um trabalho de investigação original, num domínio específico ou
multidisciplinar, que contribua para o avanço do conhecimento da Química. Espera-se que o estudante desenvolva as capacidades seguintes:
- Conceber, projetar e realizar investigação científica respeitando elevados padrões éticos e de qualidade e integridade;
- Contribuir para a produção de novos produtos ou processos, sujeitos às devidas exigências legais e elevados padrões de qualidade;
- Analisar criticamente e sintetizar ideias novas e complexas;
- Comunicar com os pares, e a sociedade em geral, sobre a sua área de especialização;
- Promover, no quadro de uma sociedade baseada no conhecimento, o progresso tecnológico, social e cultural, em contexto académico ou
profissional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course unit Thesis aims at the development, throughout the study’s cycle, of an original piece of research in Chemistry, leading to the
advancement of the knowledge in the subject area. The student is expected to develop the following skills: 
- Conceive, design and perform scientific research, subjected to the relevant legal requirements and respecting ethical standards, quality and
integrity;
- Contribute to the production of new products or processes, subjected to the relevant legal requirements and high quality standards;
- Critically analyze, evaluate and summarize new and complex ideas;
- Communicate with its peers, and society in general, about the area of their specialization;
- Promote, in the context of a knowledge-based society, the technological, social and cultural progress, in an academic or professional context.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular são muito variáveis e adequados a cada projeto de doutoramento. O programa será
estabelecido pelo(s) orientador(es) do projeto de doutoramento, sendo objeto de um trabalho de investigação original num domínio específico ou
multidisciplinar, proporcionando um avanço do conhecimento na área disciplinar em que se insere. Este trabalho de investigação, que poderá levar
à produção de novos produtos ou processos, está sujeito às devidas exigências legais e a elevados padrões de qualidade.

4.4.5. Syllabus:
The syllabus of this course unit is variable and adapted to each PhD project. The program will be established by the supervisor(s) of each PhD
project and the subject of an original research work in a specific or multidisciplinary area, leading to the advancement of the knowledge in a given
subject area. This research work, which may lead to the production of new products or processes, must comply with the relevant legal requirements
and to high-quality standards.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O trabalho de investigação realizar-se-á em ambiente de orientação tutorial. Serão desenvolvidas competências de autonomia e de aquisição de
conhecimentos aprofundados numa dada área do conhecimento, de forma a que o estudante possa conceber, projetar e realizar investigação
científica fundamental e/ou produzir novos produtos ou processos, respeitando as devidas exigências legais e elevados padrões éticos e de
qualidade e integridade. A elaboração, apresentação e discussão pública de trabalhos científicos ao longo da preparação da tese e na sua defesa
final permitirá ao estudante desenvolver capacidades de análise crítica, avaliação e síntese e, ainda, de comunicação com os seus pares e com a
sociedade em geral na área em que se especializa.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The research work will be carried under tutorial supervision. It is expected that the student may develop autonomy skills and the acquisition of
advanced knowledge in a specific area of knowledge. The student should be able to conceive, design, adapt and perform fundamental scientific
research and/or produce new products or processes, subjected to the relevant legal requirements and respecting ethical standards, quality and
integrity. The preparation, presentation and public discussion of the scientific work during the preparation of the thesis and its final defense will allow
the student developing skills of critical analysis, evaluation and synthesis and, also, of communication with peers, and society in general, on the area
of specialization.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



Nesta UC o ensino é tutorial e o trabalho do estudante é acompanhado pelo orientador ao longo de toda a duração dos seus estudos. O progresso
dos trabalhos é acompanhado anualmente pela Comissão Científica do Programa Doutoral através dos relatórios de progresso dos alunos. A
avaliação final é feita através da apresentação pública do trabalho e sua discussão com um júri de doutores em Química ou áreas afins, nomeados
pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro, de acordo com a regulamentação em vigor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This course unit uses a tutorial supervision whereby the student’s work is followed and guided by the PhD advisor. The student’s work progress is
also monitored by the Scientific Commission of the Doctoral Program through the annual reports. The final evaluation will be carried by the public
presentation of the work develop and its discussion before a jury formed by PhD holders in Chemistry or related scientific areas, nominated by the
Scientific Council of the University of Aveiro, according to the legal requirements.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular está focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de conhecimentos aprofundados numa área
específica do conhecimento por parte do estudante, requerendo uma metodologia de ensino personalizado, adequada às características do aluno e
dirigida ao assunto em estudo, para o qual apenas a orientação tutorial é adequada. 
Esta unidade curricular tem por objetivo descobrir uma método e/ou produto e/ou processo inovadores para responder a um problema específico ou
contribuir para o desenvolvimento de uma área.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course is focused on the development by the student of autonomy skills and acquisition of deep and specialized knowledge on a particular field
of work. It requires, thus, a personalized tuition tailored to the student’s characteristics and learning type and directed to the scientific subject under
investigation. Only tutorial supervision is adequate for these purposes.
The course aims to discover an innovative methodology and/or product and/or process addressing a specific problem or contributing to the
development of a field.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia desta UC consiste essencialmente em artigos de revistas científicas do SCI de elevado índice de impacto e, também, em livros
avançados e teses de doutoramento no tema do trabalho do projeto de doutoramento. O supervisor orientará o estudante na procura de referências
bibliográficas relevantes.

The bibliography consists, essentially, on articles from high impact factor SCI journals, advanced books and PhD theses in the topic of the PhD
project. The supervisor will help the student in the search for relevant bibliographic references.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para
o ciclo de estudos:

A unidade curricular Opção Livre permite ao doutorando obter conhecimento em qualquer área científica. É expectável que sejam adotadas
metodologias de ensino e aprendizagem distintas nas várias unidades curriculares de Opção Livre para terceiro ciclo. Na unidade curricular
Preparação do Projeto de Tese será adotado o ensino tutorial. O estudante será orientado pelo(s) supervisor(es) científico(s) da tese de
doutoramento e acompanhado pelo Diretor do Programa Doutoral que, conjuntamente, o podem aconselhar na escolha dos seminários/conferências
a que deve assistir. No âmbito desta unidade curricular, o estudante deverá participar num conjunto de 10 seminários/conferências de temas
diversos de modo a alargar o seu conhecimento científico.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study programme:
It is expected that different teaching-learning methodologies will be adopted in the various Free Option curricular units for the third cycle. In the
curricular unit Thesis Project Preparation will be followed by tutorial teaching. The student will be guided by the scientific supervisor(s) of the
doctoral dissertation and accompanied by the Director of the Doctoral Program who, together, may advise him/her on the choice of
seminars/conferences to attend. As part of this course unit, the student should participate in a set of 10 seminars/conferences of different subjects
in order to broaden its scientific knowledge.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS:
A Universidade de Aveiro tem um Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino Aprendizagem (SGQ_ensino) que é parte do Sistema
Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) 
O SGQ_ensino fornece mecanismos para monitorização do funcionamento da função de ensino-aprendizagem, abrangendo todos os níveis de
formação, incluindo o 3ºciclo, partindo da base da estrutura – a unidade curricular –, passando pelo curso e unidade orgânica, até ao nível da
instituição como um todo. (https://sgq.ua.pt/SGQ_Login.aspx). Este sistema tem sido aplicado com sucesso aos cursos do 3º ciclo desde 2017.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The University of Aveiro has a Quality Assurance System of the Learning Teaching Process (SGQ_ensino) that is part of the Internal Quality
Assurance System (SIGQ).
SGQ_ensino provides the mechanisms for monitoring the functioning of the teaching-learning function, covering all levels of training (including the
3rd cycle), starting from the base of the structure – the curricular unit–, the course, and the organic unit, until the institution level as a whole.
(https://sgq.ua.pt/SGQ_Login.aspx). This system has been applied with success to the 3rd cycle courses since 2017.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

A avaliação da aprendizagem dos estudantes será realizada em diversos moldes, dependendo da metodologia proposta para cada unidade
curricular. Os métodos de avaliação utilizados incluem a discussão de casos de estudo, a apresentação de relatórios ou a discussão de artigos
científicos, entre outros.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The assessment of student’s learning will be carried out in different ways, depending on the methodology proposed for each course unit. The
evaluation methods used include the discussion of case studies, the presentation of reports or the discussion of scientific articles, among others.



4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável):
O Programa Doutoral em Química promove, desde o primeiro ano, uma articulação entre o ensino e a investigação a vários níveis. Nas unidades
curriculares do 1º ano, os alunos desenvolvem trabalhos de pesquisa bibliográfica e adquirem competências de escrita de artigos científicos sobre
um tópico de investigação atual, enquadrado no seu tema de doutoramento. Na UC Preparação do Projeto de Tese os estudantes devem
desenvolver e propor um plano de trabalhos para a sua Tese de Doutoramento. Este plano deve incluir o estado da arte, a identificação do(s)
problema(s) científico(s) a investigar, a estratégia e a metodologia a implementar, bem como a calendarização dos trabalhos a executar. Este plano é
avaliado e discutido por um painel de docentes e investigadores. Os trabalhos desenvolvidos no âmbito das teses são, por natureza, pautados pela
inovação científica e permitem a interação com outros investigadores e projetos de investigação inter- e intra-institucionais.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Since the first year, the Doctoral Program in Chemistry promotes an articulation between teaching and research at various levels. In the 1st year
curricular units, students develop bibliographic research works and acquire scientific writing skills on a current research topic, framed in their
doctoral theme. At the curricular unit Thesis Project Preparation students should develop and propose a work plan for their PhD Thesis. This plan
should include the state of the art, the identification of the scientific problem(s) to be investigated, the strategy and methodology to be implemented,
and the work plan schedule. This plan is evaluated and discussed by a panel of teachers and researchers. The works developed under the theses
are, by nature, guided by scientific innovation and allow interaction with other researchers and inter- and intra-institutional research projects.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º
(2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

O currículo proposto para o PD em Química resulta de uma adaptação do atual programa doutoral. De acordo com a estratégia seguida
anteriormente pela UA para os programas doutorais, e em linha com as práticas vigentes à época, o curso atual contempla 240 ECTS e inclui uma
componente curricular de 60 ECTS no primeiro ano. No entanto, a componente curricular tem sido considerada excessiva para as necessidades de
formação dos doutorandos, e as boas práticas nacionais e internacionais sugerem que a duração ótima de um programa doutoral seja de 3 anos
com 180 ECTS. Esta prática tem vindo a ser impulsionada pela Escola Doutoral da UA que apoia a criação dos novos programas doutorais com 180
ECTS e uma componente curricular entre 12 e 30 ECTS, com um foco em competências transversais. Este novo plano apresenta vantagens para a
captação de financiamento para formação pós-graduada, uma vez que os financiamentos nacionais e europeus, apresentam, em geral, um
horizonte temporal de apenas 3 anos.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19
(integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of August 16th:

The curriculum proposed for the DP in Chemistry results from an adaptation of our current doctoral program. In accordance with the strategy
previously pursued by the UA for the doctoral programs, and in line with current practices, the current DP in Chemistry has 240 ECTS and includes a
curricular component of 60 ECTS in the first year. However, that component has been found to be excessive for the doctoral training needs, and good
national and international practices suggest that the optimal duration of a doctoral program is 3 years with 180 ECTS. This practice has been driven
by the UA Doctoral School which supports the creation of new doctoral programs with 180 ECTS and a curriculum component between 12 and 30
ECTS, with a focus on transversal skills. This new plan also has added advantages for raising funding for postgraduate training, as funding, both
national and European, generally has a time horizon of only 3 years.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares:
A definição dos ECTS das unidades curriculares seguiu as práticas estabelecidas e aceites na Universidade de Aveiro. Para facilitar a
compatibilização das UCs opcionais com os diversos cursos de 3º ciclo da Universidade de Aveiro, estas UCs são desenhadas para ter 6 ECTS. A
definição dos ECTS da UC Preparação do Projeto de Tese resultou da discussão envolvendo os docentes do programa doutoral que esteve em
funcionamento ao longo da última década e da experiência adquirida.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the curricular units:
The definition of the ECTS of the curricular units followed the established and accepted practices at the University of Aveiro. To facilitate the
compatibility of optional course units with the various third cycle courses of the University of Aveiro, these UCs were designed to have 6 ECTS. The
definition of the ECTS for the unit Thesis Project Preparation resulted from the discussion involving the teachers that have been involved in the
existing doctoral program and the gained experience.

4.7. Observações

4.7. Observações:
Nenhuma.

4.7. Observations:
None.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Diretor do ciclo de estudos: Augusto Costa Tomé

Comissão científica do ciclo de estudos:
Augusto Costa Tomé, João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha e Tito da Silva Trindade



5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. 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 regime

Informação/
Information

Armando Jorge Domingues Silvestre Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Luísa Daniel da Silva Investigador Doutor Ciências dos Materiais 100 Ficha submetida

Armando da Costa Duarte Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Artur Manuel Soares da Silva Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química (especialidade

Química Orgânica) 100 Ficha submetida

Augusto Costa Tomé Professor Associado ou
equivalente Doutor Química (especialidade

Química Orgânica) 100 Ficha submetida

Filipe Alexandre Almeida Paz Investigador Doutor Química 100 Ficha submetida

Isabel Maria de Sousa Gonçalves Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

João Filipe Colardelle da Luz Mano Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

João Carlos Matias Celestino Gomes da
Rocha

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química-Física 100 Ficha submetida

Maria do Amparo Ferreira Faustino Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Eduarda da Cunha Pereira Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Gonçalves dos Reis
Marques Domingues

Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Tito da Silva Trindade Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

     1300  

<sem resposta>

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

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

5.4.1.1. Número total de docentes.
13

5.4.1.2. Número total de ETI.
13

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of teaching staff with a full time
link to the institution.*

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a full time link to the institution: 11 84.615384615385

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 13 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 13 100 13

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists 0 0 13

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/2c695a0c-5653-4bb7-587c-5d961b3e7f36
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/172d03e1-06ab-ef61-eb71-5d990bbd1542
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/a3bf0557-b976-1804-a404-5d990da34486
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/8933ff01-b947-bf96-74f2-5d9910e0b519
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/72107a16-c52b-dafd-a125-5d9916dc5f3c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/c12cee21-d97d-94e9-b3f8-5d991c816f29
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/423741e9-0db8-63f6-44f1-5d999c4a0310
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/364d6401-bb2a-ddb5-848f-5d99a0588719
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/8aebccbe-8a15-c959-9c7e-5d99a82eb952
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/58e3b815-e8b6-fa4c-5fc6-5d99ab084c77
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/74a9af19-a68b-3d31-1105-5d99aeefb9b1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/6a6ba2d7-04ba-6e9b-4dce-5d99b1e7ef55
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f/annexId/17ff0501-a8d7-6ab1-eee5-5d99b4c80193


not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. 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 ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

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 13 100 13

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 13

Pergunta 5.5. e 5.6.

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

O procedimento para avaliação do corpo docente da UA integra-se na política desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do
processo de ensino-aprendizagem, que assenta na avaliação e na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A avaliação da
qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, é
também uma exigência legal, contemplada no Reg. de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, de agosto de 2011. Nessa avaliação são
ponderados um conjunto de indicadores que refletem as diferentes vertentes de serviço dos docentes: ensino, investigação, cooperação e
transferência de conhecimento e a gestão universitária.
Para a implementação do processo de avaliação dos docentes foi desenvolvida uma plataforma informática para esse efeito (padua.ua.pt), a qual é
suportada por diversos sistemas de recolha de dados já existentes na UA e noutras bases de dados (ISI, SCOPUS)

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and professional development.
The procedure for evaluating the teaching staff at the UA is part of the policy developed by the institution to guarantee the quality of the teaching and
learning process; the focus of this policy is the evaluation of the process and the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal systems for the quality assurance of
teaching, and a legal requirement, is ensured under the Reg. for the Evaluation of Teaching Staff Performance. This evaluation considers a set of
indicators that reflect the various dimensions of teachers’ activities: teaching, research, cooperation with society and technology transfer and
university management.
A computer platform was developed specifically for this purpose (padua.ua.pt), that is supported by several data retrieval systems that collect data
already existing in UA and other data bases (ISI, SCOPUS).

5.6. Observações:
<sem resposta>

5.6. Observations:
<no answer>

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O Departamento de Química tem 23 funcionários não docentes em regime de “tempo integral”. Estes funcionários têm como principal função
garantir o bom funcionamento dos laboratórios de aulas e de investigação, bem como a manutenção dos equipamentos científicos usados pelos
estudantes. O serviço de secretaria é assegurado por três funcionários que, entre outras funções, elaboram os horários dos vários cursos, fazem a
inscrição dos alunos nas turmas práticas e teórico-práticas, associam os docentes às unidades curriculares e às turmas na plataforma PACO,
elaboram mapas de vigilâncias de exames, fazem a gestão do processo de defesa das dissertações de 2º ciclo, organizam o dossiê pedagógico das
unidades curriculares, etc. O DQ tem ainda dois funcionários responsáveis pelo armazém de produtos químicos e de material laboratorial, um
técnico soprador de vidro, um técnico de metalomecânica e três funcionários na contabilidade.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Department of Chemistry has 23 full time nonacademic staff. These employees have the main role is to ensure the smooth operation of
laboratories and research classes, as well as the maintenance of scientific equipment used by students. The department secretary services is
carried by three employees who, among other functions, prepare the schedules of the various courses, make the enrollment of students in class
practices and theoretical-practical, associate teachers to courses and classes in the platform PACO, elaborate maps of exam surveillance, manage
the administrative work related with the MSc juries, organize the dossier of educational courses, etc. The Department has two employees
responsible for the storage of chemicals and laboratory equipment, one glass blower, one mechanical technician and three accountants.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não-docente do Departamento de Química é qualificado para as funções que desempenha. Dos 23 funcionários do DQ, 15 são Técnicos
Superiores, nove dos quais têm formação em Química, Bioquímica ou Engenharia Química (seis licenciados, dois mestres e um doutor). Os seis
restantes têm formação superior noutras áreas.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The nonacademic staff of the Department of Chemistry is qualified for the functions it performs. Of the 23 employees of the DQ, 15 are senior
technicians, nine of whom have training in Chemistry, Biochemistry or Chemical Engineering (six licenciados, two MSc and a PhD). The remaining six
have college degrees in other areas.



6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
A avaliação de desempenho do pessoal não-docente é de carácter bienal e efetuado no contexto do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do
Desempenho na Administração Pública (SIADAP), tendo em conta os respetivos princípios, objetivos e regras (definidos na lei). 
A permanente atualização e desenvolvimento profissional (e também pessoal) dos recursos humanos não-docentes é principalmente realizada no
âmbito dos planos internos de formação, operacionalizados pela UNAVE - Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade
de Aveiro, contemplando uma grande oferta anual de várias dezenas de cursos.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development 
Performance appraisal of non-teaching staff is a biennial review process within the Integrated System for Management and Performance Evaluation
of the Public Administration (SIADAP), based on the corresponding principles, objectives and rules (as defined by law).
The constant update and professional (and also personal) development of non-teaching staff human resources is mainly performed within the
internal training plan and implemented by UNAVE – Association for Vocational Training and Research of the University of Aveiro, with a great annual
offer of several dozens of courses.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.):

Os espaços letivos e de investigação do Departamento de Química distribuem-se atualmente por 3 edifícios próximos e incluem salas de aula e
anfiteatros equipados com meios audiovisuais (a maioria com possibilidade de utilização de meios multimédia e projeção vídeo), bem como
laboratórios de ensino e de investigação devidamente equipados. A Biblioteca Central da Universidade de Aveiro está dotada com obras de
referência, básicas ou avançadas, nas diversas áreas da Química. Além disso, a Universidade de Aveiro tem acesso on-line às revistas da maior
parte dos editores e sociedades científicas internacionais. Computadores disponíveis no Departamento de Química permitem o acesso de todos os
estudantes a motores de pesquisa científica como o Web of Science e o Scopus, bem como às revistas disponíveis online.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The teaching and research facilities of the Department of Chemistry are currently spread over 3 nearby buildings and include classrooms and
amphitheaters equipped with audiovisual media (most with multimedia and video projection), as well as teaching and research laboratories. The
Central Library of the University of Aveiro is endowed with basic or advanced reference works in the various areas of Chemistry. In addition, the
University of Aveiro has online access to the journals of most international publishers and scientific societies. Computers available from the
Chemistry Department allow all students access to scientific search engines such as Web of Science and Scopus, and to the magazines available
online.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TIC):
O parque instrumental de suporte às atividades de investigação existente no DQ-UA é moderno e cobre as diversas especialidades da Química; o
DQ-UA é um dos departamentos melhor equipados do país. Destacam-se em especial as grandes infraestruturas de RMN, Raios X, Espectrometria
de Massa, ICP, etc.
Equipamentos principais:
Espectrómetros de Ressonância Magnética Nuclear (solução e estado sólido, 300, 400, 500 and 700 MHz) - 5
Espectrometria de Massa (incluindo LC-MS) - 4
Difratómetros de Raios-X (cristal único, pós e filmes) - 3
Espectroscopia de Absorção e Emissão Atómica - 3 
Espectrofotometria de Ultravioleta/Visível - vários
Espectrofluorimetria - 2
Epectrofotómetros IR, FTIR, Raman – 5
GC-MS - vários 
HPLC - vários

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The instrumental park supporting the research activities in the Department of Chemistry is modern and covers the various Chemistry areas. The
Department of Chemistry of the University of Aveiro is one of the best-equipped departments in the country. Particularly noteworthy are the large
infrastructures of NMR, X-ray, Mass Spectrometry, ICP, etc
Main equipment:
Nuclear Magnetic Resonance Spectrometers (solution and solid state, 300, 400, 500 and 700 MHz) - 5
Mass Spectrometry (including LC-MS) – 4
X-Ray Diffractometry (single crystal, powders and films) - 3
Atomic Absorption and Emission Spectroscopy - 3
UV/VIS Spectrophotometry – several
Spectrofluorimetry -2
IR, FTIR, Raman Spectrophotometry – 5
GC-MS - vários 
HPLC - vários

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento
profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica / Research centre(s)
in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Classificação (FCT) IES / HEI N.º de docentes do CE integrados / Number Observações



Investigação /
Research Centre

/ Classification FCT of study programme teaching staff
integrated

/
Observations

CESAM Excelente Universidade de Aveiro 2
CICECO Excelente Universidade de Aveiro 7

LAQV-REQUIMTE Excelente
Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra,
Universidade de Évora, Universidade Nova de Lisboa,
Universidade do Porto

4

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com revisão por pares,
livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e
artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Projetos principais:
InPaCTus- Produtos e Tecnologias Inovadores a partir do Eucalipto. Projeto de Interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&DANI/AICEP,
Projeto de I&D em Copromoção (I&D RCI/AICEP/ANI) coordenado pela The Navigator Company e envolvendo ainda como parceiro a Universidade de
Coimbra e como subcontratados diversas outras instituições do sistema científico nacional. UA: 3.5 M€
AgroForWealth - Biorrefinação de subprodutos agrícolas e florestais: uma estratégia de valorização de recursos para o bem-estar social e a
sustentabilidade; CCDRC Programas Integrados de IC&DT CENTRO-01-0145-FEDER-00001. UA: 1.22 M€
GENIALG - GENetic diversity exploitation for Innovative Macro-ALGal biorefinery. Coordenado pelo CNRS Paris. Envolve 20 instituições europeias
incluindo empresas. H2020: Proj. nº 727892. UA: 599 K€
MultiBiorefinery - Estratégias multiuso para a valorização de uma gama alargada de subprodutos agroflorestais e das pescas: Um passo em frente
na criação de uma biorrefinaria integrada. Projeto PAC (Programa de Atividades conjuntas) coordenado pela UA e envolvendo o CEB (Universidade
do Minho), REQUIMTE (Universidade Nova de Lisboa), iNOVA4Health (IBET), CIEPQPF (Universidade de Coimbra) e CBQF (Universidade Católica
Portuguesa). POCI-01-0145-FEDER-016403. UA: 600 k€
Imidazole pyrene porphyrin- and phthalocyanine-carbon nanostructure materials assembled through supramolecular interactions for energy- and
electronic-transference in photovoltaic solar cells integrated in smart devices. FCT. UA: 240 k€
Thiazolothiazole-based dyes for dye-sensitized solar cells. FCT. UA: 137 k€
X-Sensors - Xanthene-based optical sensors. Projeto FCT em colaboração com a U. Porto. 188 k€
CISMOB: Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility. Interreg Europe; 384 k€
GRETE: Green chemicals and technologies for the wood-to-textile value chain. Coordenado pelo VTT. BBU-JU/H2020. UA: 300 K€
NanoBioinks- Engenharia de nanofibras de origem biológica para o desenvolvimento de biotintas nanoestruturadas de elevada performance para
bio-impressão 3-D, CENTRO-01-0145-FEDER-031289. UA: 240 K€
Omics4Algae - Lipidomic tools for chemical phenotyping, traceability and valorisation of seaweeds from aquaculture as a sustainable source of high
added-value compounds (FCT, 02/SAICT/2017)
COST Action CA15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies

Parceria:
Parceria entre a U. Aveiro, Universitat Leipzig, Ruder Boskovic Institute, Medical University of Bialystok e a Fundación Universitaria San Pablo Ceu
para a implementação conjunta do projeto "Presentation of omic tools for the diagnostics and assessment of efficacy of treatment of inflammatory
diseases"

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural and artistic activities developed
in the area of the study programme. 

Main Projects:
InPaCTus- Produtos e Tecnologias Inovadores a partir do Eucalipto. Projeto de Interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&DANI/AICEP,
Projeto de I&D em Copromoção (I&D RCI/AICEP/ANI). Coordinated by The Navigator Company and involving the University of Coimbra as a partner
and several other institutions of the national scientific system as subcontractors. UA: 3.5 M€
AgroForWealth - Biorrefinação de subprodutos agrícolas e florestais: uma estratégia de valorização de recursos para o bem-estar social e a
sustentabilidade; CCDRC Programas Integrados de IC&DT CENTRO-01-0145-FEDER-00001. UA: 1.22 M€
GENIALG - GENetic diversity exploitation for Innovative Macro-ALGal biorefinery. Coordinated by CNRS Paris. It involves 20 European institutions
including companies. H2020: Proj. nº 727892. UA: 599 K€
MultiBiorefinery - Estratégias multiuso para a valorização de uma gama alargada de subprodutos agroflorestais e das pescas: Um passo em frente
na criação de uma biorrefinaria integrada. Project PAC (Programa de Atividades Conjuntas). Coordinated by the Univ. Aveiro and involving the CEB
(Universidade do Minho), REQUIMTE (Universidade Nova de Lisboa), iNOVA4Health (IBET), CIEPQPF (Universidade de Coimbra) and CBQF
(Universidade Católica Portuguesa). POCI-01-0145-FEDER-016403. UA: 600 k€
Imidazole pyrene porphyrin- and phthalocyanine-carbon nanostructure materials assembled through supramolecular interactions for energy- and
electronic-transference in photovoltaic solar cells integrated in smart devices. FCT project. UA: 240 k€
Thiazolothiazole-based dyes for dye-sensitized solar cells. FCT project. UA: 137 k€
X-Sensors - Xanthene-based optical sensors. FCT project , in collaboration with the Univ. Porto. 188 k€
CISMOB: Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility. Interreg Europe; 384 k€
GRETE: Green chemicals and technologies for the wood-to-textile value chain. Coordinated by VTT. BBU-JU/H2020. UA: 300 K€
NanoBioinks- Engenharia de nanofibras de origem biológica para o desenvolvimento de biotintas nanoestruturadas de elevada performance para
bio-impressão 3-D, CENTRO-01-0145-FEDER-031289. UA: 240 K€
Omics4Algae - Lipidomic tools for chemical phenotyping, traceability and valorisation of seaweeds from aquaculture as a sustainable source of high
added-value compounds (FCT, 02/SAICT/2017)
COST Action CA15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies

Partnership:
A partnership between U. Aveiro, Universitat Leipzig, Ruder Boskovic Institute, Medical University of Bialystok and the Fundación Universitaria San
Pablo Ceu for joint implementation of the project "Presentation of omic tools for the diagnostics and assessment of efficacy of treatment of
inflammatory diseases"

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/df62870b-1fb6-87ef-0ed0-5d961b08af4f


9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

A avaliação da empregabilidade dos doutorados em Química foi avaliada por inquérito realizado pela UA em 2016 aos antigos estudantes que
concluíram o seu doutoramento no triénio 2012-2014 (os resultados encontram-se em https://indicadores.ua.pt/RelatorioEmp.aspx?IDR=111). Do
total de diplomados contactados, 29% responderam ao inquérito. De entre estes, 88% estavam empregados, 1 estava a estudar e 1 estava
desempregado. Os doutorados empregados eram todos (100%) trabalhadores por conta de outrem e 93% tinham vinculo a termo certo. Dos
doutorados que responderam ao inquérito, 50% ocupavam cargos de chefia no emprego. 86% afirmaram que o seu emprego se esquadrava
totalmente ou muito com a sua área de formação.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The employability of the doctorates in Chemistry was assessed by a survey conducted by the UA in 2016 to former students who completed their
PhD in Chemistry in the triennium 2012-2014 (results are available from (https://indicadores.ua.pt/RelatorioEmp.aspx?IDR=111). 
Of the total graduates contacted, 29% responded to the survey. Among these, 88% were employed, one was studying and one was unemployed. Of
the doctorates who responded to the survey, 50% held senior job positions. 86% stated that their job was totally or mostly aligned to their education
field.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Não existe informação da DGES sobre o acesso a cursos do 3º ciclo. No entanto, com base nos dados internos, nos últimos anos tem-se verificado
uma tendência de aumento do número de estudantes inscritos no Programa Doutoral em Química da UA. Tendo em consideração que os estudantes
que atualmente frequentam o Programa Doutoral em Química são maioritariamente estudantes com bolsa de estudos, espera-se que a redução de
240 para 180 ECTS torne este 3º ciclo mais atrativo para estudantes sem bolsa.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
There is no information on DGES about the access to 3rd cycle courses. However, based on internal data, the number of students enrolled in the UA
Doctoral Program in Chemistry has been increasing in recent years. Considering that students currently attending the Doctoral Program in
Chemistry are mostly students with scholarships, the reduction from 240 to 180 ECTS is expected to make this 3rd cycle more attractive to students
without a scholarship.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não está prevista a colaboração direta de outras instituições no funcionamento do Programa Doutoral em Química. No entanto, à semelhança do
que acontece atualmente, é expectável, e desejável, que os estudantes tenham coorientadores de outras Universidades nacionais ou
internacionais. A Universidade de Aveiro, em associação com a Universidade do Porto e com a Universidade Nova de Lisboa, oferece o Programa
Doutoral em Química Sustentável onde as parcerias entre estas instituições e entre os docentes/investigadores na orientação de estudantes são já
uma prática corrente e com grande sucesso.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
The direct collaboration of other institutions in the Doctoral Program in Chemistry is not foreseen. However, as is currently the case, it is expected,
and desirable, for students to have co-advisors from other national or international universities. The University of Aveiro, in association with the
University of Porto and the New University of Lisbon, offers the Doctoral Program in Sustainable Chemistry where partnerships between these
institutions and between teachers/researchers in student orientation are already a current and very successful practice.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com duração e estrutura
semelhantes à proposta: 

A análise da oferta de programas doutorais em Química em algumas instituições europeias revela que estas adotam modelos de formação de três
ou de quatro anos (180 ou 240 ECTS). Um resumo da duração dos doutoramentos em Química em diversas universidades inglesas encontra-se em 
https://www.postgraduatesearch.com/pgs/search?keyword=Chemistry&qualification=phd. 
Algumas instituições, por exemplo a Universidade de Cardiff (UK), oferecem cursos de doutoramento em Química (Geral) de 3 anos e cursos de 4
anos para áreas mais específicas, nomeadamente “Medicinal Chemistry PhD”, “Physical Organic Chemistry PhD” ou “Organic Synthesis PhD”, por
exemplo. Esta análise mostra que a presente proposta para o PD em Química da Universidade de Aveiro está em linha com formação de terceiro
ciclo seguida em muitas instituições europeias.
Instituições com doutoramentos em Química de 3 anos:
CARDIFF UNIVERSITY (UK); UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (UK); UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UK); UNIVERSITY OF EDINBURGH (UK)

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European Higher Education Area:
Analysis of the offer of doctoral programs in chemistry in some European institutions reveals that they adopt three- or four-year training models (180
or 240 ECTS). A summary of the length of PhDs in Chemistry at various English universities can be found in
https://www.postgraduatesearch.com/pgs/search?keyword=Chemistry&qualification=phd.
Some institutions, for example the Cardiff University (UK), offer 3-year doctoral programs in Chemistry (General) and 4-year courses for more
specific areas, such as “Medicinal Chemistry PhD”, “Physical Organic Chemistry PhD” or “ Organic Synthesis PhD ”, for example. This analysis
shows that the present proposal for the Doctoral Program in Chemistry of the University of Aveiro is in line with third cycle training followed in many
European institutions.
Institutions offering 3-year doctoral programs in Chemistry:
CARDIFF UNIVERSITY (UK); UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (UK); UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UK); UNIVERSITY OF EDINBURGH (UK)

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:



A informação disponível on-line nas páginas web das universidades europeias de referência que ministram cursos de Química de 3º ciclo sobre
objetivos e competências é escassa. Por esse motivo, não possuímos informação suficiente que nos permita comparar, de modo fundamentado, os
objetivos de aprendizagem dos seus cursos com os do PD em Química aqui proposto. Pelo que foi possível apurar, as instituições seguem as
indicações presentadas no relatório “Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area”, da European University Association, de
2007, onde é realçado que o terceiro ciclo, ao contrário dos ciclos anteriores, deve ser centrado em trabalho de investigação (original). Foi com base
nessa premissa que a componente letiva do PD em Química foi reduzida substancialmente, mantendo-se uma unidade curricular de opção que
poderá ser usada pelo estudante para complementar eventuais lacunas de formação.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the European Higher Education
Area:

Information available online on the web pages of European reference universities that offer 3rd cycle Chemistry courses on objectives and
competences is scarce. Thus, we do not have enough information that allows us to compare the learning objectives of their courses with those of the
Doctoral Program in Chemistry proposed here. 
As far as possible, the institutions follow the indications presented in the 2007 report “Trends V: Universities shaping the European Higher Education
Area” of the European University Association, where it is emphasized that the third cycle, unlike previous cycles should be focused on (original)
research work. Based on this premise, the teaching component of the Doctoral Program in Chemistry was substantially reduced, however
maintaining an option course that can be used by the student to complement any training gaps.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF,
máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em
serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço:
Não aplicável.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
Not applicable

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de
ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino
superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por Lei) /
External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ Professional
qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº of
working years

<sem resposta>



12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

O Programa Doutoral aqui proposto é uma versão atualizada do Programa Doutoral em Química em funcionamento na UA que pretende ir ao
encontro das recomendações institucionais e da Escola Doutoral da UA. A nova versão é mais adequada à compatibilização com a duração dos
programas de financiamento internacionais e torna o programa doutoral mais apelativo e mais competitivo.
Excelente relacionamento entre estudantes, docentes e orientadores.
Elevado grau de disponibilidade e dedicação por parte de docentes e orientadores para o atendimento e orientação dos estudantes.
Elevado grau de dedicação por parte do pessoal não docente envolvido em fornecer serviços de elevada qualidade.
Condições laboratoriais de qualidade e equipamento científico moderno que permitem a exequibilidade dos trabalhos de investigação propostos
nos planos de trabalho dos estudantes.
Docentes e investigadores integrados em unidades de investigação altamente competitivas e bem classificadas (CICECO, LAQV-REQUIMTE e
CESAM) e com colaborações com outras unidades de investigação, instituições e empresas, pelo que os estudantes podem ter acesso facilitado a
equipamentos não existentes na UA.
Docentes e investigadores com índice de publicação elevado e impacto na comunidade científica.
Internacionalização do atual programa doutoral, evidenciada pela participação de estudantes estrangeiros e com o envolvimento de docentes em
projetos internacionais que permitem mobilidade de estudantes e professores.

12.1. Strengths:
The doctoral program proposed here is an updated version of the Doctoral Program in Chemistry currently ongoing in UA that aims to meet
institutional recommendations, including from the UA Doctoral School. The new version is more suited to matching the duration of international
funding programs and makes the doctoral program more appealing and more competitive.
Excellent relationship between students, teachers and supervisors.
High degree of dedication and availability by teachers and supervisors for the attendance and supervision of the students.
High degree of dedication by non-teaching staff involved in providing high quality services.
Very good laboratory conditions and modern scientific equipment that allow the feasibility of the research work proposed in the students' work
plans.
Teachers and researchers integrated in highly competitive and well-classified research units (CICECO, LAQV-REQUIMTE and CESAM) and with
extensive collaborations with other research units, institutions and companies, so students can have easy access to facilities outside the UA.
Teachers and researchers with high index of publication and impact in the scientific community.
Internationalization of the doctoral program, facilitating the participation of students and teachers in international mobility projects.

12.2. Pontos fracos:
A captação de estudantes para o programa doutoral é muito dependente das bolsas atribuídas anualmente pela FCT. 
Número reduzido de alunos internacionais, refletindo os constrangimentos colocados aos estudantes estrangeiros (europeus e outros) na obtenção
de bolsas de doutoramento.

12.2. Weaknesses:
Student recruitment for the current doctoral program is highly dependent on FCT scholarships.
Reduced number of international students, reflecting the constraints placed on foreign students (Europeans and others) to obtain funding for PhD
studies.

12.3. Oportunidades:
O projeto Universidade Europeia, do Consórcio Europeu de Universidades Inovadoras (ECIU), de que a Universidade de Aveiro (UA) é parceira, e
que foi financiado recentemente, representa uma oportunidade de aumento da visibilidade internacional do PD em Química.
O aumento da consciencialização da sociedade sobre a necessidade de alteração de comportamentos relativamente a questões ambientais
globais, nomeadamente o aquecimento global, sustentabilidade, energia, poluição, alimentação, transportes, etc., coloca novos desafios às
indústrias, as quais têm que se adaptar para cumprirem critérios legais cada vez mais apertados. As respostas a estes desafios requerem novas
abordagens e conhecimento, abrindo portas à exploração de parcerias e colaborações inovadoras entre indústria e Universidade.
Os docentes e investigadores têm vastas colaborações com outras unidades de investigação, universidades e empresas, o que permite aos
estudantes o estabelecimento de novos contactos e parcerias, que permitirá alargar as oportunidades de trabalho, quer científico quer tecnológico,
após a conclusão do doutoramento. 
A realização de estadias de curta duração em outras instituições permite a utilização de equipamentos não disponíveis na UA.

12.3. Opportunities:
The recently funded European University project of the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), of which the University of Aveiro is a
partner, represents an opportunity to increase the international visibility of the Doctoral Program in Chemistry.
Raising society's awareness of the need to change behavior on global environmental issues such as global warming, sustainability, energy,
pollution, food, transport, etc. poses new challenges for industries, which must adapt to meet increasingly tight legal criteria. The answers to these
challenges require new strategies and knowledge, opening doors to the exploration of innovative partnerships and collaborations between industry
and University.
Teachers and researchers have extensive collaborations with other research units, universities and companies, allowing students to establish new
contacts and partnerships, which will allow them to widen both scientific and technological work opportunities upon completion of the doctorate.
Short stays in other institutions allow the use of equipment not available in the UA.

12.4. Constrangimentos:
O número de bolsas de estudo, em particular as financiadas pela FCT, é bastante reduzido, o que limita o número de estudantes que se inscrevem
no programa doutoral. 
O facto de o nível de financiamento da investigação científica (projetos financiados, contratos com investigadores e bolsas) depender fortemente da
conjuntura económica e política do país torna imprevisível a continuidade de trabalhos em curso ou planeados. Esse aspeto também pode dificultar
a participação dos estudantes de doutoramento em encontros científicos internacionais para a divulgação dos resultados de investigação e o
estabelecimento de novas parcerias internacionais.

12.4. Threats:
The number of scholarships, particularly those funded by the FCT, is quite small, which limits the number of students enrolling in the doctoral
program.
The fact that the level of funding for scientific research (funded projects, contracts with researchers and scholarships) depends heavily on the



economic and political situation of the country makes the continuity of the work in progress or planned unpredictable. This can also make it difficult
for PhD students to participate in international scientific meetings to disseminate research results and to establish new international partnerships. 

12.5. Conclusões:
O Programa Doutoral em Química estabelece uma série de objetivos e estratégias que visam a formação de doutorados em Química, de acordo
com os princípios subjacentes à missão da Universidade de Aveiro.
Este programa doutoral contribuirá para a formação de especialistas nos diversos ramos da Química, dotados de conhecimentos avançados e
norteados por uma atitude ética e com particular atenção às questões de sustentabilidade ambiental. Pretende-se também estimular a capacidade
de iniciativa e de autonomia do estudante; habilitar o estudante a comunicar ciência nas várias formas e promover a ligação à comunidade científica
e à sociedade em geral. Pretende-se igualmente formar doutorados em Química que estejam preparados para o exercício de atividades
profissionais que exijam conhecimentos científicos e técnicos avançados no âmbito da Química e áreas afins, e que sejam competitivos tanto a
nível nacional como internacional.
Os docentes e investigadores envolvidos no Programa Doutoral em Química são especialistas reconhecidos nas várias áreas da Química e
trabalham em equipas multidisciplinares, o que permite que os estudantes por eles orientados adquiram competências em várias áreas. 
Os estudantes do atual Programa Doutoral em Química têm concluído as suas teses com sucesso. Após a conclusão do doutoramento verifica-se
uma elevada taxa de empregabilidade, muitas vezes em cargos bastantes qualificados ou de chefia. A formação adquirida no programa doutoral é
considerada muito importante para as funções exercidas pelos doutorados. 
A análise SWOT do ciclo de estudos revela que, apesar de eventuais constrangimentos, esta é uma excelente oportunidade para implementar um
programa doutoral mais atrativo, tanto a nível nacional como internacional, e mais ativo na resolução dos problemas societais atuais.

12.5. Conclusions:
The Doctoral Program in Chemistry establishes a series of objectives and strategies aimed at the formation of PhDs in Chemistry, in accordance
with the principles underlying the mission of the University of Aveiro.
This doctoral program will contribute to the training of specialists in various fields of Chemistry, endowed with advanced knowledge and guided by
an ethical attitude and with attention to environmental sustainability issues. It is also intended to stimulate the student's capacity for initiative and
autonomy; enable the student to communicate science in various ways and promote connection with the scientific community and society. It is also
intended to train doctorates who are prepared to perform professional activities that require advanced scientific and technical knowledge in the field
of Chemistry and related areas, and that are competitive both nationally and internationally.
The teachers and researchers involved in the Doctoral Program in Chemistry are recognized specialists in the various fields of Chemistry and work
in multidisciplinary teams, enabling the students they mentor to acquire skills in various fields.
Students in the current Doctoral Program in Chemistry have successfully completed their theses. Upon completion of the doctorate there is a high
employability rate, often in highly qualified or senior positions, and the training acquired in the doctoral program is considered very important for the
functions performed by the doctorates. 
The SWOT analysis of the study cycle reveals that, despite any constraints, this is an excellent opportunity to implement a more attractive doctoral
program, at both national and international level, and more active in solving current societal problems.


