
ACEF/2021/0410937 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0410937

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-04-26

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

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

 2._2 Síntese de medidas.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Please see point 2.

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

 Não

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


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

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

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

 Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Ver ponto 2.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 Please see point 2.

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

 Não

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

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

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

 Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
 

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Universidade De Aveiro

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

1.3. Ciclo de estudos.
 Biologia

1.3. Study programme.
 Biology

1.4. Grau.
 Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._DR 2S140A0000S00-24-27.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Biologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Biology

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


421

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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

4

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

4

1.10. Número máximo de admissões.
30

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Possuir licenciatura (com média igual ou superior a 16 em 20) e/ou Mestrado em "Cursos pré-Bolonha" (ou o seu
equivalente, para alunos estrangeiros) ou Mestrados de 2º ciclo numa das seguintes áreas: Biologia, Bioquímica,
Ecologia, Microbiologia, Ciências do Mar, Ciências Agrárias, Ciências Farmacêuticas, Biomedicina, Medicina e outras
áreas afins das Ciências Biológicas e da Vida. Podem ser admitidos licenciados com média inferior a 16 desde que o
seu currículo seja julgado de mérito pelo Conselho Científico da UA.

1.11. Specific entry requirements.
for international students) or Masters 2nd cycle in the following areas: Biology, Biochemistry, Ecology, microbiology,
Marine Sciences, Agricultural Sciences, Pharmaceutical Sciences, Biomedicine, Medical and other related areas of
Biological and Life Sciences. Graduates may be admitted with lower mean 16 if the resume is judged on the merits by
the Scientific Council of the UA.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
----

1.12.1. If other, specify:
-----

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

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

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

---

1.15. Observations.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


---

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Biologia Molecular e Genética Molecular Biology and Genetics
Biologia Celular Cell Biology
Microbiologia Microbiology
Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas Ecology, Biodiversity and Ecosystem management
Ecotoxicologia e Biologia Ambiental Ecotoxicology and Environmental Biology
Biologia Marinha Marine Biology
Biologia e Ecologia Tropical Biology and Tropical Ecology
Recursos Cinegéticos e Aquícolas Cinegetic and Aquatic Resources
Comunicação, Divulgação e Ilustração Biológicas Comunication, Biological Promotion and Ilustration
Biologia e Biociências Aplicadas Biology and Applied Biosciences

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

2.2. Estrutura Curricular - Biologia Molecular e Genética

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Biologia Molecular e Genética

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Molecular Biology and Genetics

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Biologia Celular

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any O 0 12



Scientific Area
(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Microbiologia

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Ecology, Biodiversity and Ecosystems Management

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Ecotoxicologia e Biologia Ambiental

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Ecotoxicologia e Biologia Ambiental

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Ecotoxicology and Environmental Biology

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  



2.2. Estrutura Curricular - Biologia Marinha

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Biologia e Ecologia Tropical

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Biologia e Ecologia Tropical

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Biology and Tropical Ecology

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Recursos Cinegéticos e Aquícolas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Recursos Cinegéticos e Aquícolas

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Cinegetic and Aquatic Resources

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Comunicação, Divulgação e Ilustração Biológicas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Comunicação, Divulgação e Ilustração Biológicas



2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Comunication, Promotion and Biological Illustration

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.2. Estrutura Curricular - Biologia e Biociências Aplicadas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Biologia e Biociências Aplicadas

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Biology and Applied Biosciences - 1st year

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia / Biology B 228 0
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area O 0 12

(2 Items)  228 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

O Programa Doutoral adota uma metodologia de ensino baseada na aprendizagem pela investigação, contendo uma
forte componente prática. O curso é estruturado num ano de unidades curriculares de formação avançada, com baixa
carga horária presencial, incidindo essencialmente no trabalho individual do aluno, uma vez que se espera um elevado
grau de autonomia do doutorando. Tal permite que o ensino seja, nesta fase, predominantemente centrado no aluno,
com sessões presenciais de reduzida de exposição de conceitos por parte do docente, sendo a maior parte do tempo
dispendido no desenvolvimento e aprofundamento de conceitos, e na apresentação e discussão dos mesmos. A tese
deve consistir em investigação original num campo da Biologia à escolha do aluno e entre várias áreas das oferecidas
pelos Cursos Avançados, que abarcam os diferentes níveis de organização biológica e o largo espectro da
investigação, da divulgação ou da aplicação do conhecimento biológico.

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

The Doctoral Program adopts a teaching methodology based on learning through research, containing a strong
practical component. The course is structured in a year of advanced training courses with low workload in classroom,
focusing primarily on the individual student's work, since it expects an high degree of autonomy from the doctoral
student. This allows the the teaching to be, at this stage, predominantly student-centered with classroom sessions
with reduced exposure of concepts by the teacher. Thus, most of the time is spent on developing and deepening the
concepts presented, individually or in groups, and in the presentation and discussion of them. The dissertation must
consist of original research in the field of Biology and student can choose between several areas offered by the
Advanced Courses, which cover the different levels of biological organization and the broad spectrum of research,
dissemination and application of biological knowledge.

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



O Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) da UA inclui uma fase de
diagnóstico, durante a qual os representantes dos estudantes, que integram a Comissão de Acompanhamento do
Curso (CAc), se pronunciam sobre um conjunto de indicadores do funcionamento das UCs. A avaliação de que a carga
média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS é baseada nos relatórios dos
discentes e da equipa de orientação, apreciados por uma Comissão de Acompanhamento do Estudante (CAe). Da
informação recolhida pelas CAc e CAe, não há indicações de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes
não corresponda ao estimado em ECTS, nem que tenha variado substancialmente ao longo dos últimos três anos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The Subsystem for Quality Assurance of Doctoral Programs (SubGQ_PD) of the UA includes a diagnostic phase,
during which student representatives, who are part of the Course Monitoring Committee (CAc), comment on a set of
performance indicators of the UCs. The assessment that the average workload required by students corresponds to
that estimated in ECTS is based on the reports of the students and the guidance team, assessed by a Student
Monitoring Committee (CAe). From the information collected by the CAc and CAe, there is no indication that the
average workload required by students does not correspond to that estimated in ECTS, nor that it has varied
substantially over the past three years.

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

A metodologia de avaliação das unidades curriculares do Programa Doutoral é definida em função dos objetivos de
aprendizagem e apresentada pelos docentes aos estudantes. A adequação da avaliação das UCs em função dos
objetivos de aprendizagem definidos é baseada nos relatórios dos discentes, submetidos de forma anónima no final
de cada ano letivo, que são parte integrante do Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais
(SGQ_PD) implementado na Universidade de Aveiro. A garantia da coerência da avaliação com os objetivos decorre
também do próprio Regulamento de Estudos da UA, o qual confere competências ao diretor de curso. O Diretor de
Curso mantém um contacto próximo com os estudantes que tem permitido efetivar reajustes ao modo de
funcionamento das UCs do Programa Doutoral em Biologia.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The methodology for evaluation of courses is defined according to the learning objectives and presented by the
teachers at the start of each year. The coherence between the evaluation and the objectives is based on the on line
inquiries, submitted by the students anonymously at the end of each academic year, which are part of the quality
assurance system (SGQ_PD) implemented at the University of Aveiro. The assessment is also ensured by the UA
internal rules (‘Regulamento de Estudos da UA’) that empowers the program director that verification. The Director of
the course maintains close contact with the students, allow to implement adjustments to the mode of operation of the
UCs over the years of operation of the doctoral program.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 n.a.

2.4 Observations.
 n.a.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 João António de Almeida Serôdio (diretor/director)

 Glória Catarina Cintra da Costa Pinto
 Joana Luísa Lourenço Estevinho Pereira

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Amadeu Mortágua Velho
da Maia Soares

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências, especialidade

de Ecologia Animal 100.00 Ficha
submetida

Ana Isabel Lillebo Batista Investigador Doutor Biologia, especialidade de
Ecologia 100.00 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/cd5c632c-91e8-41c3-0dc9-601a90733f5b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/318fa18c-9ff0-772f-a8fe-601a90370313


António José Arsénia
Nogueira

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
António José de Brito
Fonseca Mendes Calado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Botany 100.00 Ficha

submetida
Artur Jorge da Costa
Peixoto Alves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Carlos Manuel Martins
Santos Fonseca

Professor Associado
convidado ou equivalente Doutor Biologia 0.00 Ficha

submetida
Carlos Miguel Miguez
Barroso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Etelvina Maria de Almeida
Paula Figueira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Fernando José Mendes
Gonçalves

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências, especialidade

Ecologia Animal 100.00 Ficha
submetida

Glória Catarina Cintra da
Costa Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Henrique José de Barros
Brito Queiroga

Professor Associado ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Isabel Maria Cunha
Antunes Lopes Investigador Doutor Biologia (Ecologia) 100.00 Ficha

submetida
João António de Almeida
Serôdio

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia (Ecologia e

Biossistemática) 100.00 Ficha
submetida

Margarida Sâncio da Cruz
Fardilha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Maria Adelaide de Pinho
Almeida

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Maria do Amparo Ferreira
Faustino

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha

submetida

Maria Helena Abreu Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Maria Teresa Ferreira
Herdeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Saúde Pública 100.00 Ficha

submetida
Mário Guilherme Garcez
Pacheco

Professor Associado ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Mónica João de Barros
Amorim André Investigador Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Newton Carlos Marcial
Gomes Investigador Doutor Ciências - Microbiologia 100.00 Ficha

submetida

Paulo Cardoso da Silveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia, especialidade de

Ecologia 100.00 Ficha
submetida

Susana Patrícia Mendes
Loureiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Ulisses Manuel de
Miranda Azeiteiro

Professor Associado ou
equivalente Doutor Biologia, especialidade de

Ecologia 100.00 Ficha
submetida

Victor Manuel dos Santos
Quintino

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Sciences de la Vie et de la

Santé 100.00 Ficha
submetida

Jan Jacob Keizer Investigador Doutor Science, particularly in the
discipline of Biologie 100.00 Ficha

submetida
Joana Luisa Lourenco
Estevinho Pereira Investigador Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Sonia Alexandra Leite
Velho Mendo Barroso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia (Biotecnologia

Microbiana) 100.00 Ficha
submetida

     2700  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 28

3.4.1.2. Número total de ETI.
 27

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/af320e70-bf61-2c8b-deff-601a90aeece5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/28ddc631-8b2d-5f1f-ac79-601a90d41215
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/2472cf64-63b4-535b-305f-601a90218621
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/e586fb91-743a-1174-80b7-601a90b6df2e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/5159f9d5-6741-fc06-3459-601a907e639e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/529b7df0-e765-76e7-1a0a-601a908e128f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/1b0f3ffe-b89b-be09-f2f4-601a90a96ba3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/daf71cf7-8a1d-0e36-984a-601a907baad3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/be7915e8-d43b-2a4d-9755-601a909b7fa9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/9a04a0f1-2ec5-d7d1-ee18-601a90b18146
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/43bfe141-7020-e705-639b-601a907838ba
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/25e118e6-572e-b842-5258-601a9037b6e0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/87f602d6-2515-8838-2848-601a90d4ecec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/e550185c-8d07-f989-c954-601a900070eb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/110a0866-98e8-8ea8-ff19-601a90e78bab
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/b9fbb022-7f25-05cd-c741-601a9016f1be
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/ae1da8c8-9fbe-4faa-4fe8-601a90efe83c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/80e238f6-8986-6b60-c749-601a900da10d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/42df113a-7e93-5733-6a08-601a90657557
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/4bb65af6-dd58-66d6-e51a-601a90dc92c8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/7ac1e10d-3cf8-9fa0-01e1-601a9014d513
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/5df76fb2-47f6-89a7-46bc-601a9077dffe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/256c2eaa-411e-2382-2b10-601a909d6f8f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/818b01aa-ee1b-3da2-c8e8-601acddad576
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/82ed0416-e6e9-02a8-bcab-601acd1945e6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/annexId/b1f9332a-e5af-24f0-322f-601adf405d24


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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 21 77.777777777778

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 27 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

27 100 27

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

0 0 27

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

27 100 27

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 27

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

O Departamento de Biologia tem 16 funcionários não-docentes (TAGs – Técnicos, Administrativos e de Gestão) em
tempo integral. Destes, 10 dão apoio aos laboratórios de aulas e investigação, e a atividades como projetos de
investigação, extensão, higiene e segurança, trabalho de campo, manutenção de coleções biológicas (e.g. Herbário) e
culturas (e.g. bactérias, fungos, vírus, microalgas). Outros 6 TAGs desempenham tarefas que incluem a inscrição dos
estudantes nas turmas práticas; associação dos docentes a UC e turmas na plataforma PACO; apoio administrativo
aos Cursos do 1º, 2º e 3º ciclos; preparação de protocolos com as entidades de acolhimento no âmbito de Estágios;
gestão de provas académicas; organização de dossiers pedagógicos das UC; inserção da DSD na plataforma web;
registo contabilístico das despesas; inventário do equipamento; manutenção de instalações. Os trabalhos de teses
contam ainda com de 1 mestre de embarcação, 1 técnica de campo e 2 técnicas de apoio laboratorial.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The Biology Department has 16 non-teaching staff (TAGs - Technical, Administrative and Management) on a full-time
basis. Of these, 10 support classes and research laboratories, and activities such as research projects, extension,
hygiene and safety, fieldwork, maintenance of biological collections (eg Herbarium) and cultures (eg bacteria, fungi,



viruses, microalgae) . Another 6 TAGs perform tasks that include enrolling students in practical classes; association of
teachers with UC and classes on the PACO platform; administrative support for 1st, 2nd and 3rd cycle courses;
preparation of protocols with the host entities in the context of Internships; academic evidence management;
organization of UC pedagogical dossiers; insertion of DSD on the web platform; accounting record of expenses;
equipment inventory; maintenance of facilities. The thesis work also includes 1 vessel master, 1 field technician and 2
laboratory support techniques.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente do Departamento de Biologia é qualificado para as funções que desempenha. Destaca-se que
dos 16 TAGs, 10 têm formação superior e enquadram-se na categoria de Técnico Superior e 1 deles tem qualificações
para experimentação animal. Destes, 5 têm formação na área da Biologia (1 licenciado, 3 mestres e 1 doutor) e os
restantes têm formação noutras áreas (ex. Contabilidade, Administração, Informática, Relações Públicas). Os
trabalhos de tese podem contar ainda com a equipa de pessoal não docente do CESAM, que inclui 1 mestre de
embarcação, 1 licenciada e 2 doutoradas.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-teaching staff of the Department of Biology is qualified for the functions they perform. It is noteworthy that out
of the 16 TAGs, 10 have higher education and fall into the category of Superior Technician and 1 of them has
qualifications for animal experimentation. Of these, 5 have training in Biology (1 graduate, 3 masters and 1 doctor) and
the remainder have training in other areas (eg Accounting, Administration, Informatics, Public Relations). The
students’ thesis works can also count on the CESAM team of non-teaching staff, which includes 1 vessel master, 1
graduate and 2 doctoral students.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
47

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 23
Feminino / Female 77

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 5
2º ano curricular 8
3º ano curricular 14
4º ano curricular 20
 47

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 30 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 17 16 8
N.º de colocados / No. of accepted candidates 13 14 7



N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 15 14 35
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 13.5 14.5 14

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.4 16.3 16

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No período 2017-2020, os estudantes que ingressaram no Programa Doutoral em Biologia tinham formação académica
maioritariamente em Biologia e áreas afins, tanto a nível de formação de 1º ciclo como de 2º ciclo. Em termos de
formação de 1º ciclo, 97% eram licenciados em Biologia (56%), em áreas afins da Biologia (e.g. Ciências do Mar,
Oceanologia, Ciências do Ambient; 31%) e Ciências da Saúde (9%). Em termos de formação de 2º ciclo, 72% eram
detentores de Mestrados em Biologia (59%) ou outras ciências naturais (e.g. Ciências Ambientais e Conservação,
Ciências do Mar e Zonas Costeiras, Neurociências; 13%).

 
Os estudantes do Programa Doutoral em Biologia encontram-se distribuídos pelos diferentes ramos de epecialização
da seguinte forma (matriculados entre 2017-2020):

 - Ecotoxicologia e Biologia Ambiental (32%)
 - Microbiologia (18%)

 - Biologia Molecular e Genética (14%)
 - Biologia Marinha (11%)

 - Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecosistemas (11%)
 - Biologia Celular (4%)

 - Comunicação, Divulgação e Ilustração Biológicas (4%)
 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the 2017-2020 period, students who entered the Doctoral Program in Biology had academic training mainly in
Biology and related areas, both in the 1st and 2nd cycle. In terms of 1st cycle training, 97% were graduated in Biology
(56%), in related areas of Biology (e.g. Marine Sciences, Oceanology, Environmental Sciences; 31%) and Health
Sciences (9%). In terms of 2nd cycle training, 72% had Master's degrees in Biology (59%) or other natural sciences
(e.g. Environmental and Conservation Sciences, Marine Sciences and Coastal Zones, Neurosciences; 13%).

 
The students of the Doctoral Program in Biology are distributed by the various branches of specialization as follows
(enrolled in 2017-2020):

 - Ecotoxicology and Environmental Biology (32%)
 - Microbiology (18%)

 - Molecular Biology and Genetics (14%)
 - Marine Biology (11%)

 - Ecology, Biodiversity and Ecosystems Management (11%)
 - Cell Biology (4%)

 - Communication, Dissemination and Biological Illustration (4%)
 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 26 4 6
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 2 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 12 1 1

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 6 0 2

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 7 1 2

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.



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

Resultado em todos os casos: Aprovado

2018 (lista parcial, falta de espaço)

Impacto de contaminantes em populações naturais de tartarugas marinhas (Campeche, México)

Estabelecimento e caracterização de modelos resistentes e metastáticos de osteossarcoma humano in vitro e in vivo

Descontaminação de petróleo por comunidades microbianas bênticas 

Avaliação ecotoxicológica de drogas psiquiátricas usando planárias de água doce 

Ferramentas integrativas para avaliação dos efeitos do Biochar na biota do solo

O papel das bactérias na doença da murchidão do pinheiro

Revelando as vias de cito e genotoxicidade de AGNP em células de pulmão e osso: abordagem in vitro e in vivo

Comparação da performance de espécies de ostra Crassostrea em Portugal e no Brasil no contexto de alterações
climáticas

Análise de redes da paisagem submarina de canhão - implicações para o planeamento e gestão da biodiversidade

Microbiologia Molecular na Aquicultura: A busca de uma comunidade microbiana saudável

Exposição Multigeracional de organismos em Ecotoxicologia - efeitos, mecanismos e implicações

Formação de nanomaterial-corona específica: avanços para modo de ação de NMs

NANOfeatures- Focus nas características de NANOpartículas: modelação da exposição e toxicidade 

Eficiência de poliquetas e halófitas na biorremediação de um efluente de uma piscicultura a operar em regime super
intensivo 

Avaliação do Impacto Ecológico de Contaminantes

Abordagem multi-ómica no estudo da resposta a temperatura em lasiodiplodia theobromae, um fungo patogénico de
plantas e humanos

Estudo do efeito de nanoparticulas de ouro em Sparus aurata

Modelação de pradarias marinhas intertidais numa laguna costeira mesotidal

Habitats Bentónicos da Plataforma Continental Portuguesa a Norte do Canhão da Nazaré: caracterização, modelação e
mapeamento

2019
Toxicidade de pesticidas para Chironomus riparius: alterações no proteoma, marcadores bioquímicos e respostas
individuais

Promoção do crescimento de plantas por bactérias em condições de seca: a importância da comunicação volátil

A influência das variações ambientais, caça seletiva e doenças nas características fenotípicas da cabra-montês

Comparação das comunidades bacterianas em biótopos de esponja, sedimento e água na região do Indo-Pacífico

Compreensão do metabolismo de arsenolípidos: no organismo modelo Mytilus galloprovincialis

2020
Os estuários como sumidouros de carbono: Fotossíntese, fotoinibição e resiliência da produtividade primária pelágica
e bêntica

Aprofundando o estudo do lantibiótico de dois péptidos lichenicidina: bioengenharia, toxicidade e modo de ação 

Macroalgas marinhas como alimentos funcionais e potencial biotecnológico - Promoção da integridade do ADN e
mecanismos subjacentes

Efeitos de exposição longa e multigeracionais de nanomateriais em invertebrados terrestres

Abordagem mecanística para avaliar os efeitos de nanomateriais no meio ambiente



O papel do secretoma na patogenicidade de Botryosphaeriaceae

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

Result in all cases: Approved

2018 (partial list, due to lack of space)

Impact of contaminants in natural populations of marine turtles (Campeche, México)

In vitro and In vivo establishment and characterisation of resistant and metastatic human osteosarcoma models

Oil decontamination by benthic microbial communities

Ecotoxicological assessment of psychiatric drugs using freshwater planarians

Integrative tools to assess effects of Biochar to soil biota

Studying the role of bacterial communities on Pine Wilt Disease development

Unraveling pathways of cyto and genotoxicity of AgNP in lung and bone cells: in vitro and in vivo approach 

Comparative performance of Crassostrea species in Portugal and Brazil - climate change implications

Network analysis of submarine canyon seascape – Implications for planning and biodiversity management

Molecular Microbiology in Aquaculture: the search of a healthy microbial community

MEmO: Multigenerational Exposure in ecotoxicological model species – effects, mechanisms and implicatiOns

dyNaMIC – Nanomaterial-corona formation species targeted, advances for NMs mode of action

NANOfeatures- Focus on NANOparticles characteristics: modelling exposure and toxicity

Efficiency of polychaetes and halophytes on the bioremediation of a super intensive recirculated fish farm effluent

Evaluation of the Ecological Impact of Contaminants

Multi-omics approach to study responses to temperature in Lasiodiplodia theobromae, a human and plant fungal
pathogen

Effects of gold nanoparticles on Sparus aurata

Intertidal seagrass modelling in a mesotidal coastal lagoon

The Portuguese Continental Shelf Habitats North of Nazaré Canyon: Characterization, Modelling and Mapping

2019
Toxicity of pesticides to Chironomus riparius: changes in proteome, biochemical biomarkers and individual responses

Bacterial-induced plant growth promotion under drought: the importance of airborne communication

The role of environmental variation, size-selective harvesting and diseases on the life-history traits of Iberian ibex

Comparison of bacterial communities in sponge, sediment and water biotopes in the indo-pacific region.

Insights into arsenolipids metabolism: from the model organism Mytilus Galloprovincialis

2020
Estuaries as carbon sinks: photosynthetic activity, photoinhibition and resilience in pelagic-benthic primary
production

Deepening the study of the two-peptide lantibiotic lichenicidin: bioengineering, toxicity and mode of action

Marine macroalgae as functional food and biotechnological potential - DNA integrity promotion and underlying
mechanisms

Long term and multIgeNerational effects of nanomaterials in terrestrial invertebrates

Mechanistic approach to assess effects of nanomaterials in the environment



Understanding pathogenicity of Botryosphaeriaceae: focus on the secretome

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

Todos os estudantes avaliados nas diferentes unidades curriculares concluíram as mesmas com sucesso (100% de
sucesso), independentemente da área cientifica das mesmas.

No entanto, verifica-se que um elevado número de estudantes que demorou mais do que 4 anos para concluir o ciclo
de estudos. Alguns destes atrasos devem a especificadades do plano de trabalho, comuns em certas áreas da
Biologia, como seja a existência de uma forte componente de trabalho experimental associado a trabalho de campo ou
à caracterização de ciclos sazonais. Outros casos deveram-se à necessidade de interrupção dos trabalhos por
motivos médicos, situações devidamente justificados e acompanhados pelas respetivas equipas de orientação e
direção do curso. 

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

All students assessed in the different curricular units have successfully conclude them (100% success), independently
of their scientific area.

However, a high number of students took more than 4 years to complete their thesis. Some of these delays were due to
the specificities of the work plan, common in certain areas of Biology, such as the existence of a strong component of
experimental work associated with fieldwork, or the characterization of seasonal cycles. Other cases were due to the
need to interrupt the work due to medical reasons, situations that were duly justified and monitored by the respective
supervision team and course direction.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Dados sobre a empregabilidade dos diplomados pelo Programa Doutoral em Biologia 
 (fonte: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/):

 
Total de desempregados com habilitação superior obtida entre 2015 e 2018: 0

 

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

Data on the unemployment of the Doctoral Program in Biology (source: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)):
 

Total number of unemployed with higher education obtained between 2015 and 2018: 0
 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Considerando a empregabilidade de 100% verificada nos últimos anos, este aspeto não foi determinante para a
definição e promoção de ações de melhoria a implementar.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Considering the 100% empregability in the last years, this aspect was not determinant in the definition and promotion
of improvement actions to be implemented.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

CESAM Excelente Universidade
de Aveiro 23 n.a.

IBIMED Muito Bom Universidade
de Aveiro 2 n.a

GeoBioTec Muito Bom Universidade
de Aveiro 1 n.a.

REQUMTE Excelente Universidade
de Aveiro 1 n.a.



Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Através da formação científica e tecnológica avançada de recursos humanos, o Programa Doutoral em Biologia
contribui ativamente para a valorização e desenvolvimento económico da comunidade. A investigação científica
contribui, a médio e longo prazo, para a geração de novo conhecimento e formação avançada de recursos humanos.
Os resultados listados no ponto 6.2.2 e 6.2.3 demonstram objetivamente a contribuição do corpo docente para o
desenvolvimento de uma cultura científica com impacto societal.
As atividades de investigação desenvolvidas pelos estudantes do programa doutoral, de investigação fundamental ou
aplicada nas diversas áreas das Ciências da Vida, estão integradas nas atividades dos orientadores e dos centros de
investigação onde desenvolvem os trabalhos de tese. Estas atividades de investigação têm conseguido captar fundos
nacionais e internacionais, em particular na União Europeia. Os projetos realizados no âmbito de prestação de serviço
a entidades públicas e privadas são um contributo efetivo e imediato para o desenvolvimento económico, pois dão
resposta às necessidades científicas e tecnológicas das empresas e instituições públicas. As patentes constituem
oportunidades de exploração do conhecimento gerado e as atividades de divulgação são uma contribuição relevante
para o enriquecimento da cultura geral e cientifica da sociedade.

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

Through advanced scientific and technological training of human resources, the Doctoral Program in Biology actively
contributes to the valorization and economic development of the community. Scientific research contributes, in the
medium and long term, to the generation of new knowledge and advanced training of human resources. The results
listed in point 6.2.2 and 6.2.3 objectively demonstrate the contribution of the faculty to the development of a scientific
culture with societal impact.
The research activities carried out by the students of the doctoral program, of fundamental or applied research in the
various areas of Life Sciences, are integrated into the activities of supervisors and research centers where they
develop thesis work. These research activities have managed to raise national and international funds, particularly in
the European Union. Projects carried out within the scope of providing services to public and private entities are an
effective and immediate contribution to economic development, as they respond to the scientific and technological
needs of public companies and institutions. Patents are opportunities to explore the knowledge generated and the
dissemination activities are a relevant contribution to enrich the general and scientific culture of society.

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

As atividades científicas desenvolvidas pelos professores e investigadores do Departamento de Biologia envolvem
uma estreita colaboração com universidades e empresas. A internacionalização dá-se no âmbito de p.ex. projetos
financiados pela União Europeia, programas de doutoramento em co-tutela, e redes de colaborações informais,
incluindo coorientação de estudantes. No período de 2018-2020, os docentes e investigadores do Departamento de
Biologia participaram em mais de 67 projetos de investigação nacionais e internacionais, e articiparam em 45 projetos
em co-promoção e de prestação de serviços com empresas nacionais e estrangeiras. Para o ano de 2019, o
financimento conseguido atingiu 3172 k€ (2796 k€ em projetos, 377 k€ em prestações de serviços), repartido por: POCI
2020 (1198 k€), ERASMUS (735 k€), Horizonte 2020 (297 k€), OE (296 k€), PIDDAC (188 k€), Fundo Ambiental (80 k€)
(projetos), e instituições públicas (230 k€) e empresas (96 k€) (prestações de serviços). 

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

The scientific activities developed by professors and researchers from the Department of Biology involve close
collaboration with universities and companies. Internationalization takes place within the scope of, for example,
projects financed by the European Union, doctoral programs in co-tutelage, and networks of informal collaborations,
including co-supervision of students. In the 2018-2020 period, faculty and researchers from the Department of Biology
participated in more than 67 national and international research projects and articulated 45 projects in co-promotion
and provision of services with national and foreign companies. For 2019, the financing reached 3172 k € (2796 k € in
projects, 377 k € in services), broken down by: POCI 2020 (1198 k €), ERASMUS (735 k €), Horizonte 2020 (297 k €), OE
(296 k €), PIDDAC (188 k €), Environmental Fund (80 k €) (projects), and public institutions (230 k €) and companies (96
k €) (services).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503


%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 21.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 4.3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 3.8

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Os membros do corpo docente do Programa Doutoral colaboram regularmente com docentes e investigadores de
diversas de instituições de ensino e investigação estrangeiras, das mais diversas áreas científicas, dando apoio direto
aos projetos de investigação conducentes ao grau de doutor através da co-orientação de teses de doutoramento,
parceria em projetos de investigação, apresentação de seminários de pós-graduação na UA, acolhendo estudantes da
UA, nas suas instituições de origem, para treino avançado em temáticas para as quais estas instituições apresentam
reconhecido mérito. Estas colaborações são em muitos casos enquadradas pela participação em redes internacionais
como EuroMarine - European Marine Research Network, EurOcean - The European Centre for Information on Marine
Science and Technology, ALTER-Net - A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network,
REALP- Rede de Estudos Ambientais em Países de Língua Portuguesa, ações COST, ERASMUS, entre outras.

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

The members of the teaching staff of the Doctoral Program regularly collaborate with professors and researchers from
several foreign teaching and research institutions, from the most diverse scientific areas, giving direct support to
research projects leading to the doctoral degree through the co-orientation of theses of PhD, partnership in research
projects, presentation of seminars aimed at postgraduate studies in the UA, welcoming UA students in their home
institutions, for advanced training in subjects for which these institutions have recognized merit. These collaborations
are in many cases framed by participation in international networks such as EuroMarine - European Marine Research
Network, EurOcean - The European Center for Information on Marine Science and Technology, ALTER-Net - A Long-
Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, REALP - Network of Environmental Studies in
Portuguese Speaking Countries, COST actions, ERASMUS, among others.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A dinâmica habitualmente gerada pelas colaborações e redes acima descritas (ponto 6.3) não se refletem nos

indicadores patentes no quadro 6.3.1, nomeadamente no que se refere a mobilidade de docente (in) e de estudantes
(in), muito provavelmente devido aos efeitos restritivos da pandemia de COVID-19 que se verificou no ano letivo de
referência, 2019/2020.

6.4. Eventual additional information on results.
 The dynamics usually generated by the collaborations and networks mentioned above (point 6.3) are not reflected in

the indicators shown in table 6.3.1, namely with regard to the mobility of teachers (in) and students (in), most likely due
to the restrictive effects of the pandemic of COVID-19 that took place in the reference school year, 2019/2020.

 

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

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

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

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._RelCurso_9204_2019_2020.pdf
 

http://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/da2e53b6-30ed-18a6-3241-60069a5ae503/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 



i) Excelentes infraestruturas e serviços de apoio

• Laboratórios e serviços concentrados e num campus moderno e agradável, com instalações novas e cuidadas, com
potencial de crescimento
• Disponibilidade de infraestruturas, laboratórios e equipamentos de apoio à investigação e ensino, destacando-se o
ECOMARE, os novos laboratórios do CESAM, a plataforma computacional Argus, e a embarcação NEREIDE
• Bons serviços de apoio administrativo e técnico, com cobertura de wireless em todo o campus e avançado nível de
digitalização de serviços
• Acessos e gestão de estações de campo e/ou infraestruturas de apoio ao ensino e investigação em Portugal,
Moçambique e Brasil

ii) Elevada qualificação do corpo docente e da investigação realizada

• Corpo docente altamente qualificado, maioritariamente associado a Unidades de Investigação com a classificação de
Excelente, e elevado grau de envolvimento em redes e projetos de colaboração internacional, cobrindo a ampla gama
de especialidades a áreas de formação necessária ao bom funcionamento do Programa Doutoral
• Elevado nível de internacionalização das atividades de investigação, com a presença de muitos investigadores
estrangeiros de renome a apresentar palestras ou seminários.
• Parcerias entre UA e universidades e outras entidades (empresas, ONGs, hospitais, etc), ao nível nacional e
internacional (Brasil, China, PALOPs)
• Experiência positiva com todos os atores no campus (docentes, investigadores, bolseiros, funcionários não-
docentes, serviços sociais, biblioteca, etc)

iii) Excelente ambiente de ensino-aprendizagem

• Direção do Departamento e Direção de Curso empenhadas, desburocratizadas, e focadas na resolução de problemas 
• Docentes, investigadores, bolseiros, e pessoal não-docente cientes da missão da Universidade
• Envolvimento proativo das estruturas estudantis e dos representantes dos estudantes (via comissão de curso) no
ensino não formal (organização de seminários, sessões de divulgação, etc) e formal (sistema de qualidade), bem como
em outras ações na vida académica
• Fácil interação entre docentes e discentes
• Currículo escolar com uma componente de opções apelativa
• Existência de um sistema de garantia de qualidade para o 3º ciclo (SQQ_PD) acreditado pela A3Es, desde 2017
• Implementação de uma estratégia para internacionalização a nível da UA
• Número crescente de alunos estrangeiros inscritos no Programa Doutoral

8.1.1. Strengths 
i) Excellent infrastructure and support services

• Laboratories and services concentrated in a modern and pleasant campus, with new and well-maintained facilities
with potential for growth 
• Availability of infrastructures, laboratories and equipment to support research and teaching, with emphasis on
ECOMARE, the new CESAM laboratories, the Argus computational platform, and the NEREIDE vessel
• Good administrative and technical support services
• Access and management of field stations and/or infrastructures to support teaching and research in Portugal,
Mozambique and Brazil

ii) High qualification of the teaching staff and of the research

• Highly qualified teaching staff, mostly associated with Research Units with the classification of Excellent, and a high
degree of involvement in international collaboration networks and projects, covering the wide range of specialties in
the areas of training necessary for the proper functioning of the Doctoral Program
• Good research environment and quality of the teaching staff and researchers
• High level of internationalization of the research activities, with the presence of many renowned foreign researchers
(e.g. a co-Nobel) to present lectures and seminars
• Proactive partnerships with other universities and other outside entities (companies, NGOs, hospitals, etc.) at
national and international level (Brazil, China, PALOPs)
• Positive experience with all stakeholders on campus (faculty, researchers, fellows, staff of technical and
administrative support, social services, library, etc.)

iii) Excellent teaching-learning environment

• Directors of the Department and Course committed, without bureaucracy, and focused on problem solving
• Faculty and staff (administrative and technical), scholars, researchers aware of the mission of the University
• Proactive involvement of student structures and student representatives (via Course Commission) in non-formal
education (organization of seminars, information sessions, etc.) and formal, as well as other actions in academic life
• Easy interaction between faculty and students
• Academic Curriculum with an apealing proportion of optional courses
• Existence of a quality assurance system for the 3rd cycle (SQQ_PD) accredited by the A3Es, since 2017
• Implementation of a strategy for internationalization of UA
• Increasing percentage of foreign students enrolled in the Doctoral Program

8.1.2. Pontos fracos 



• Comunidade internacional (estudantil e docente) ainda inferior ao desejado
• Procura do ciclo de estudos tem diminuído no últimos anos
• Interações com o tecido empresarial e o sector público ainda abaixo do desejado
• Eficiência formativa abaixo do desejável

8.1.2. Weaknesses 
• International community (students and faculty) still below the desired
• Demand for the study cycle has decreased in recent years
• Interactions with companies and the public sector still below the desired level
• Training efficiency below desirable levels

8.1.3. Oportunidades 
• Excelente percepção e excelente reputação externa da “marca UA”
• Localização da cidade de Aveiro no litoral e em eixos ferroviários e rodoviários estruturantes (linha do Norte, A1,
A17, A25) do País, colocando-a a 90 minutos do aeroporto do Porto e a 130 minutos do aeroporto de Lisboa (usando
apenas transportes públicos)
• A cidade de Aveiro permite uma qualidade de vida superior e um custo de vida inferior à dos grandes centros
urbanos do país (Lisboa, Porto e Coimbra)
• Boas relações entre a UA e a sua comunidade externa mais próxima, incluindo autarquias, hospital e empresas
• Qualidade reconhecida dos alunos da UA quando estagiam e ou trabalham noutras entidades, nacionais ou
internacionais, abrindo (ou não fechando) portas aos futuros colegas
• Impacto expectável da disponibilidade de novas instalações e laboratórios, para uso do etudantes do programa
doutoral (e.g. ECOMARE, laboratórios do CESAM)
• Reconhecimento externo da qualidade do ensino e investigação prestados pelo Departamento de Biologia e pelo
CESAM
• Possibilidade de financiamento de bolsas de doutoramento pelas unidades de investigação (incluindo CESAM)
• Obrigatoriedade de inscrição em programas doutorais para Bolsas de Investigação atribuídas a Mestres, à luz do
regulamento de bolsas da FCT de 2019
• Lançamento do novo programa Erasmus+ 2021-2027, com novas tipologias de mobilidade e de projetos de
colaboração internacional ao nível formação avançada
• Participação da UA no European Consortium of Innovative Universities (ECIU) como promotor de aumento das
oportunidades de formação colaborativa, interação com parceiros privados e impacto na resposta a desafios societais
• Existência de um Plano Estratégico de Internacionalização da UA 2019-2022, e nomeação de um Pró-Reitor para a
coordenação de sua implementação ao nível do 3º ciclo, em articulação com a Escola Doutoral

8.1.3. Opportunities 
• Excellent perception and excellent reputation of the "UA brand" in the external community
• Location of the city of Aveiro on the coast, near the backbone of railway network and structural roads of the country
(Northern line, A1, A17, A25), placing it 90 minutes from Porto airport and 130 minutes from Lisbon airport (using only
public transport)
• The city of Aveiro has a higher quality of life and lower living costs than the larger urban centers of the country (e.g.
Lisbon, Porto and Coimbra)
• Good relationships between the UA and its nearest outside community, including local authorities, hospital and
companies 
• The quality of UA students is generaly recognized when working in other entities, national or international, opening
(or not closing) doors to future colleagues
• Constant search for broadening of partnerships
• Availability to the students of the Doctoral Program of new facilities and laboratories (e.g. ECOMARE, CESAM
laboratories)
• External recognition of the quality of teaching and research provided by the Department of Biology and CESAM
• Possibility of funding for doctoral grants by research units (including CESAM)
• Mandatory enrollment in doctoral programs for Research Scholarships awarded to Masters, according to the 2019
scholarship regulation of FCT
• Launch of the new Erasmus + 2021-2027 program, with new types of mobility and international collaboration projects
at the advanced training level
• Participation of the UA in the European Consortium of Innovative Universities (ECIU) as a promoter of increased
opportunities for collaborative training, interaction with private partners and impact in responding to societal
challenges
• Existence of a Strategic Internationalization Plan 2019-2022, and the appointment of a Pro-Rector to coordinate its
implementation at the 3rd cycle level, in conjunction with the UA Doctoral School

8.1.4. Constrangimentos 
• Dependência de financiamento de bolsas de doutoramento por entidades externas ao Programa Doutoral (e.g. FCT)
• Sub-financiamento, fraca previsibilidade, e crescente burocracia dos programas de financiamento de bolsas de
doutoramento
• Crise demográfica e enfraquecimento da base natural de recrutamento de alunos
• Redução da mobilidade de estudantes e docentes, bem como da atratividade de estudantes estrangeiros associadas
à pandemia COVID-19
• Proximidade de outros pólos fortes de atração universitária
• Envelhecimento do corpo docente e dificuldade em contratar novos docentes, investigadores, e pessoal não-docente



8.1.4. Threats 
• Funding of doctoral fellowships controlled by entities external to the doctoral program (e.g. FCT)
• Underfunding, poor predictability, and increasing bureaucracy of funding programs for PhD scholarship 
• Demographic crisis and weakening of the natural basis for student recruitment
• Reduced student and teacher mobility, as well as the attractiveness of foreign students associated with the COVID-19
pandemic
• Proximity to other strong poles of attraction university
• Staff aging and difficulties to hire new teachers, researchers and technicians

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Comunidade internacional (estudantil e docente) ainda inferior ao desejado

 
Em coordenação com a estratégia da UA para a internacionalização (ver ponto 2), promoção do Programa Doutoral a
nível internacional para divulgação da oferta formativa e do potencial das atividades de investigação em curso.

 

8.2.1. Improvement measure 
International community (students and faculty) still below the desired

 
In coordination with the AU strategy for internationalization (see point 2), promotion of the Doctoral Program at the
international level to disseminate the training offer and the potential of ongoing research activities.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade elevada e implementação prevista ao longo do curto e longo prazo

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority and implementation expected to take place over the short and long term

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de novos estudantes estrangeiros envolvidos no programa doutoral

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of new foreign students engaging in the doctoral program

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A procura do ciclo de estudos pelos estudantes tem diminuído nos últimos anos

 
Embora a procura do programa doutoral seja fortemente condicionada pela capacidade de obtenção de bolsas de
doutoramento, maioritariamente através do concurso dos estudantea a nível individual (e.g. concursos de bolsas da
FCT), a tendência verifiada nos últimos anos poderá ser revertida através de um maior investimento em ações de
divulgação e promoção do ciclo de estudos, quer online (e.g. plataformas digitais da UA, redes sociais) quer por
eventos como Open Campus ou Semana aberta.

8.2.1. Improvement measure 
The demand for the study cycle by students has decreased in recent years

 
Although the demand for the doctoral program is strongly conditioned by the ability to obtain doctoral scholarships,
mainly through the individual application of students (e.g. FCT scholarship calls), the trend seen in recent years may
be reversed through greater investment in actions to publicize and promote the study cycle, whether online (e.g. UA
digital platforms, social networks) or events such as Open Campus or Open Week.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta e implementação prevista ao longo do curto e longo prazo

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority and implementation expected to take place over the short and long term

8.1.3. Indicadores de implementação 



Número de novos estudantes inscritos no programa doutoral

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of new students enrolling in the doctoral program

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Interações com o tecido empresarial e o sector público ainda abaixo do desejado

 
Incentivar o concurso a bolsas de doutoramento em ambiente empresarial. 

 Reforçar redes existentes, nomeadamente estabelecidas no âmbito de prestações de serviços com empresas. 
 

8.2.1. Improvement measure 

Interactions with companies and the public sector still below the desired level
 

Encourage the application for doctoral scholarships in a business environment.
 Strengthen existing networks, namely established within the scope of services rendered with companies.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média e implementação prevista ao longo do curto e longo prazo

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority and implementation expected to take place over the short and long term

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de novas teses em colaboração com empresas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of new theses carried out in collaboration with companies

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Eficiência formativa abaixo do desejável

 
Usar potencialidades do sistema de garantia de qualidade (SGQ_PD) para deteção precoce de situações problemáticas
e sua eventual correção.

 

8.2.1. Improvement measure 
Training efficiency below desirable levels

 
Take advantage of the capabilities of the quality assurance system (SGQ_PD) for early detection of problematic
situations and their eventual correction.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta e implementação prevista ao longo do curto e longo prazo

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority and implementation expected to take place over the short and long term

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de graduados em N anos por comparação a graduados em N+1, N+2 ou mais de N+2 anos

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of graduates in N years compared to graduates in N + 1, N + 2 or more than N + 2 years

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)



9.1. Alterações à estrutura curricular

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

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

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

9.3. Plano de estudos

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>



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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


