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ACEF/1718/0010997 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/10997

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2013-07-22

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

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

 2._Sec 2_CAE_final.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.
 Na sequência da análise das recomendações de melhoria indicadas pela comissão de avaliação externa – “Ponderar numa menor

duração mínima do ciclo de estudos, passando de 4 para 3 anos, de acordo com os critérios internacionais.“ – foi alterada a duração
do ciclo de estudos plano de estudos de 4 para 3 anos, portanto de 8 para 6 semestres, com um total de créditos, segundo o sistema
europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau ou diploma: 180 ECTS.

 

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 In the sequence of the improvement recomendations indicated by the external evualation committee – “To reduce from 4 to 3 the

minimum number of years to get the degree, in line with international standards.” – the duration of the study cycle was shorten from 4
to 3 years, this is, 8 to 6 semesters, with a total number of credits, in accordance with European Credit Transfer System (ECTS),
necessary to obtain the diploma: 180 ECTS.

 

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A alteração ao plano de estudos levou à concentração da UC - Seminário de Projeto de Investigação no 2º semestre do 1º ano,

permitindo que o 2º semestre que os estudantes iniciassem trabalho no âmbito do tema da tese. Esta alteração introduziu uma maior
racionalidade no plano de estudos e vai de encontro à uniformização estratégica da escola doutoral da Universidade. 

a) Com a alteração da duração do plano de estudos de 240 para 180 ECTS coloca-se o desafio da realização da tese em apenas dois
anos. A concentração da UC - Seminário de Projeto de Investigação – no 2º semestre do 1º ano permite que os estudantes, na prática,
realizem já os trabalhos relativos à elaboração da tese desde o primeiro ano, com um semestre inteiramente dedicado ao tema da
tese.

 

b) Esta alteração já aprovada pela DGES também que deixem de existir UCs anuais no 1º ano do plano de estudos, com exceção da
Tese de Doutoramento, que constituem por vezes uma condicionante à inscrição dos estudantes nos anos seguintes (2º e 3º ano).

 

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 The alteration of the study cycle led to the concentration of the curricular unit – Seminar of Research Project in the 2nd semester of

the first year, allows in the 2nd semester that the students, in pratice, initiate their focus on their PhD scope and theme. This
amendment has introduced more racionaility to the global study program and follows the strategic uniformity pursued for all doctoral
programmes offered by the University and managed by the doctoral school of the University (3rd cycle).

 

a) With the alteration of the duration of the study cycle from 240 to 180 ECTS brings up the challenge to conclude the thesis in two
years. The concentration of the curricular unit - Seminar of Research Project – in the 2nd semester of the 1st year allows the
students, in partaice, to develop work in the scope of their PhD thesis right form the first year, with a semester dedicate entirely to
tthe PhD topic.
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b) This amedment descontinues the existence of anual curricular units, in the first year of the study cycle, with the exception of the
PhD thesis (2nd and 3rd year), which constitutes a contraente to the registration of the students in 2nd and 3rd (further years) of the
study cycle.

 

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.
 No âmbito de projectos de investigaçao e prestação de serviços para o exterior do Departamento de Engenharia Civil tem sido

adquirido equipamento novo e complementar ao existente, ampliando as competências experimentais em vários domínios da
Engenharia Civil, a título de exemplo:

 

-Melhorados e adaptados o canal hidráulico e a torre hidráulica (recomendação de melhoria especificamente referida no relatório
CAE de 08-07-2013);

 -Forno vertical para ensaios de resistência ao fogo;
 -Camara climática e anel de montagem que permite fazer acoplamento de duas câmaras;

 -Sistema de aquisição portátil com sondas de temperatura e humidade relativa, termofluximetros, anemómetro, piranómetro (para
uso no laboratório e no exterior);

 -Sistema de aquisição portátil com acelerometros (para uso no laboratório e no exterior);
 -Sistema de ensaio de porta-ventiladora.

 

Em relação às instalações físicas, presentemente existem duas salas de investigadores (open spaces) com 18 postos de trabalho
cada, com possibilidade de acomodação de mais lugares e adequação de mais salas do departamento para o efeito. 

 

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 In the scope of research projects and external services of the Civil Engineering Departament, new and complementary equipment to

the existente, broadening the experimental capabilities and competences in various domains of Civil Engineering, for example:
 

- The hydraulic channel and tower was improved and adapted (improvement reccomendation specifically referred to in the report CAE
de 08-07-2013);

 - Vertical oven for fire resistance testing;
 - Climatic chambers and a mounting ring that allows the couplng of two chambers;

 - Portable acquisition system with temperature probes, relative humidity sensors, heat flux meters, anemometer, pyranometer (use in
the laboratory and exterior);

 - Portable accelerometer acquisition system (use in the laboratory and exterior);
 - Blower door testing system.

 

In respect to the physical installations, presently there are two rooms for researchers and grant holders (open spaces) with 18 seated
spots, with the possibility of accomaditing more people as well as adapting more rooms at the Department to receive more people.

 

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

 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Em relação às parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos refira-se de forma sucinta que a Universidade faz

parte do programa doutoral INFRARISK, do programa de mobilidade ELARCH e ainda do EU-NICE terminado em 2015. Refira-se ainda
que uma grande maioria dos estudantes do Programa Doutoral fazem um período fora do país quando estão já dedicadas
exclusivamente à unidade curricular – Tese de Doutoramento (2º e 3 ano) – por diferentes razões (usufruindo dos programas de
mobilidade para melhorar o contacto com co-orientadores externos que assim o exige, pela procura de reconhecimento de
doutoramento europeu que exige um período superior a 6 meses fora). Ver o documento carregado relativo à síntese de medidas de
melhoria do ciclo de estudos.

 

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Regarding national and international partnerships within the study cycle, the University is part of the INFRARISK doctoral program,

the ELARCH mobility program and the EU-NICE program completed in 2015. It should also be noted that a vast majority of students in
the Doctoral Program spend a period abroad when they are already dedicated exclusively to the curricular unit - Doctoral Thesis (2nd
and 3rd year) - for different reasons (using the mobility programs, to better engage with external co-supervisors, pursue of the
European doctoral degree that requires a period abroad of more than 6 months). See document uploaded relative to the synthesis of
improvement measures of the study cycle.

 

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.
 O SGQ_ensino evoluiu naturalmente de forma a abranger o ciclo de estudos em falta – 3º Ciclo a partir do ano letivo 2016/2017. 

 O SubGQ_PD, prevê como no SGQ_UC, quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das UCs (unidades
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curriculares) tendo como resultado a obtenção de parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Melhoria –
elaboração de relatórios para cada uma das UC; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das
UC do departamento; Supervisão – supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada implementação,
análise e divulgação de resultados. 

 A aplicação do modelo descrito é considerada um passo crucial, porque permite, por um lado colmatar a ausência do 3o ciclo no
SGQ_ensino, e por outro, integrar no modelo de avaliação à componente da investigação, intimamente interligada com o processo de
ensino-aprendizagem.

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
 SGQ_teaching has naturaly developed do include and cover all the study cycles - 3rd cycle form the academic year of 2016/2017.

 The SubSGQ_PD, just as the SGQ_UC for the curricular units (CU), encloses four stages of development: Diagnosis – monitoring of
the CUs and the attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Improvement – writing of reports for each CU;
Assurance – analysis by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision – supervision of the system
by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and dissemination of the system and its results.

 The application of the model described is considered a crucial step, since it allows, on one hand, to fill the lack of this quality
mechanism at the level of the 3rd cycle doctoral programs, and on the other, to integrate the assessment model to the research
component, intimately interlinked with the teaching-learning process.

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.
 Não aplicável.

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Not applicable.

1. Caracterização do ciclo de estudos.

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

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
 Engenharia Civil

1.3. Study programme.
 Civil Engineering

1.4. Grau.
 Doutor

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

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Engenharia Civil

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Civil Engineering

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
582

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

<sem resposta>

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

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
 20

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

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 <no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
 Para ingressar no Programa Doutoral em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, os candidatos devem satisfazer as condições

estabelecidas na legislação nacional e no Regulamento de Doutoramentos da Universidade de Aveiro. Em particular, devem respeitar
pelo menos uma das seguintes condições:

 a. Possuir o grau de Mestre ou um segundo ciclo de formação superior em Engenharia Civil ou áreas afins;
 b. Ser titular do grau de Licenciado e detentor de um currículo escolar e/ou científico especialmente relevante que seja reconhecido

como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica do Programa Doutoral em Engenharia
Civil da Universidade de Aveiro (CC PDCiv UA);

 c. Possuir um currículo profissional e/ou científico reconhecido como relevante e apropriado pela CC-PDCiv-UA.
 

1.11. Specific entry requirements.
 To be admitted to the Doctoral Program in Civil Engineering of the University of Aveiro, the candidates must satisfy the conditions

established in the national legislation and in the Regulation for the Doctoral programs of the University of Aveiro. In particular, at least
one of the following conditions must be satisfied:

 a. Hold a Master degree in Civil Engineering or related areas;
 b. Hold a Bachelors degree and a relevant academic and/or scientific curriculum that allows the Scientific Committee of the Doctoral

Program in Civil Engineering of the University of Aveiro (CC PDCiv UA) to recognize the candidate’s capability to carry out this PhD
program;

 c. Hold a professional and/or scientific curriculum judged relevant and adequate by the CC-PDCIv-UA.

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
 Not applicable

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

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

 1.15. Observações.
 O Programa Doutoral em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro (PDCiv-UA) tem uma duração de 3 anos, correspondentes a um

total de 180 ECTS. Está organizado em duas fases distintas, uma primeira curricular e uma segunda dedicada ao desenvolvimento do
trabalho de investigação, preparação de publicações e produção da tese de doutoramento. O primeiro ano compreende a
componente curricular (60 ECTS) estruturada em módulos de cursos e seminários de formação avançada, em diversas áreas
temáticas do domínio científico de: Engenharia Civil, compreendendo as unidades curriculares de Estudos Avançados em
Engenharia Civil (12 ECTS), Monitorização e Observação de Obras (6 ECTS) e Seminário de Projeto de Investigação (30 ECTS);
Gestão, com a unidade curricular Empreendorismo (6 ECTS); e ainda, uma unidade curricular opcional de qualquer área científica (6
ECTS), devendo esta unidade curricular ser aconselhada pelo orientador do aluno de doutoramento, quando exista. Os alunos
poderão requerer acreditação de uma ou mais componentes do 1º ano curricular, de acordo com o estipulado no Regulamento do
Programa Doutoral em Engenharia Civil da UA.

 

Segue-se um segundo ano com uma componente de investigação conducente à apresentação de uma tese, que se prolonga pelo 3º
ano, com um peso de 60 ECTS em cada ano, perfazendo 120 ECTS nos três anos de trabalho de investigação a tempo integral. A tese
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deverá versar sobre investigação original num domínio à escolha do aluno, dentro da área da Engenharia Civil.
 

O grau de doutor em Engenharia Civil é conferido aos alunos que demonstrem:
 a) Competências, aptidões e métodos de investigação associados ao domínio científico em estudo;

 b) Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação significativa, respeitando as exigências impostas pelos
padrões de qualidade e integridade académicas;

 c) Terem realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que tenha contribuído para o alargamento das
fronteiras do conhecimento, parte do qual mereça divulgação internacional em publicações com comité de seleção;

 d) Serem capazes de comunicar com os pares, com a restante comunidade académica e com a sociedade em geral sobre a sua área
de especialização;

 e) Serem capazes de, numa sociedade baseada no conhecimento, promover, em contexto académico ou profissional, o progresso
tecnológico, social ou cultural.

 O Programa está aberto ao envolvimento de entidades e instituições públicas ou privadas que acolham projetos de investigação
acautelando-se a harmonização dos interesses das organizações externas neles envolvidas com as exigências que um
doutoramento impõe.

 

1.15. Observations.
 The PhD Program in Civil Engineering of the University of Aveiro (PDCiv-UA) has a duration of 3 years, corresponding to a total of 180

ECTS. It is organized in two distinct phases, a first curriculum and a second dedicated to the development of research work,
preparation of publications and production of the doctoral thesis. The first year comprises the curricular component (60 ECTS)
structured in modules of courses and seminars of advanced training, in several thematic areas of the scientific domain of: Civil
Engineering, comprising the curricular units of Advanced Studies in Civil Engineering (12 ECTS), Monitoring and Observation of Works
(6 ECTS) and Seminar of Research Project (30 ECTS); Management, with the curricular unit Entrepreneurship (6 ECTS); and also an
optional curricular unit of any scientific area (6 ECTS), and this curricular unit should be recommended by the supervisor of the
student. Students may request accreditation of one or more components of the first year curriculum, in accordance with the
provisions stipulated in the Regulations of the Doctoral Program in Civil Engineering of the UA.

 

It follows a second year with a research component leading to the presentation of a thesis, which extends for the 3rd year, with a
weight of 60 ECTS in each year, making 120 ECTS in the three years of full-time research work. The thesis should be about original
research in a field chosen by the student, within the area of   Civil Engineering.

 

The doctorate degree in Civil Engineering is awarded to students who demonstrate:
 a) Competences, aptitudes and research methods associated with the scientific field under study;

 b) Ability to design, design, adapt and carry out a meaningful investigation, respecting the requirements imposed by the standards of
academic quality and integrity;

 (c) have carried out a significant set of original research work which has contributed to the extension of the frontiers of knowledge,
part of which merits international dissemination in publications with a selection committee;

 d) Be able to communicate with peers, the rest of the academic community and society in general about their area of   expertise;
 (e) Be able, in a knowledge-based society, to promote, in an academic or professional context, technological, social or cultural

progress.
 The Program is open to the involvement of public and private entities and institutions that welcome research projects, taking care of

the harmonization of the interests of external organizations involved in them with the requirements that a PhD demands.

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - n/a

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Engenharia Civil / Civil Engineering ECIVIL 168 0

Gestão / Management GES 6 0

Qualquer área científ ica / Any scientif ic

area
QAC 0 6

(3 Items)  174 6

2.3. Observações

2.3 Observações.
 UCs isoladas:
 Os estudantes podem inscrever-se em unidades curriculares isoladas se pretenderem aprender ou aprofundar conhecimento ou

competências em áreas com interesse para o plano de atividades de doutoramento do estudante. O reconhecimento de
aproveitamento nestas unidades curriculares consta no diploma final.

 

Ranking 3º lugar:
 A atividade em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro está no 3º lugar, de entre as 6 universidades portuguesas que ministram

programas doutorais em Engenharia Civil, segundo o performance ranking NTU (National Taiwan University). Esta informação é
relevante, uma vez que esta classificação é baseada em indicadores objetivos que avaliam a relevância da investigação
desenvolvida. 

 http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=CivilEngineering&country=Portugal&y=2017
 

UI RISCO
 A unidade de investigação RISCO é financiada pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), tendo renovado o acesso ao

financiamento na última avaliação, bem como superou todos os objetivos a que se tinha proposto nessa mesma avaliação. Está
sediada no Departamento de Engenharia Civil (DECivil), com o objetivo de promover o desenvolvimento de cidades sustentáveis e
resilientes, através de construções seguras, duráveis e amigas do ambiente. Os objetivos específicos da sua atividade de
investigação são a mitigação de riscos no ambiente construído, a eficiência do uso de recursos no ambiente construído e a
reabilitação do património edificado. Apesar de centrada na Engenharia Civil, a unidade também faz investigação em áreas de
fronteira como a engenharia mecânica, dos materiais e do ambiente ou a arquitetura. O RISCO está empenhado em desenvolver
investigação de ponta e em alcançar a excelência na produção científica e transferência de tecnologia e conhecimento, através de
uma forte colaboração com outras unidades de investigação, com as empresas e com outras instituições públicas e privadas, quer a
nível nacional, quer a nível internacional.

 

A unidade de investigação RISCO é única no objetivo de contribuir para diferentes agendas internacionais e desafios societais, desde
os objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas aos objetivos específicos das políticas europeia e nacional em
diversas áreas (segurança, alterações climáticas, uso eficiente de recursos, economia circular, entre outros). O elemento integrador
para estes objetivos específicos do RISCO é a ideia do desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes, que atua como
força dinamizadora da investigação e inovação. 

 

O RISCO é um catalisador de temas e assuntos de investigação ao qual o corpo docente do ciclo de estudos se dedica,
nomeadamente pelos projetos de investigação e inovação, participação em redes nacionais e internacionais nas três linhas
temáticas: Avaliação e mitigação de Riscos na Construção, Reabilitação e Conservação do Ambiente Construído e Sustentaibilidade
da Construção.

2.3 Observations.
 Isolated Curricular Units:

 The students can register in isolated curricular units of they pursue to learn or deepen their knowledge and skills in a determined area
of interest that could be of interest in the scope of the doctoral thesis activities of the student. The acknowledgment of the approval in
these individual curricular units in the final diploma.

 

3º place ranking:
 The activity in Civil Engineering of the University of Aveiro is in third place amongst the 6 portuguese universities that offer a doctoral

programme in Civil Engineering, in respect to the performance ranking NTU (National Taiwan University). This information is relevant,
since this performance indicator is based on objective criteria that evaluate the relevance of the resrach carried out.

 http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=CivilEngineering&country=Portugal&y=2017.
 

RISCO research unit:
 RISCO is a research unit funded by the national science foundation (FCT) that recently renewed its funding status in the scope of ots

last evaluation, overcoming all the objective indicators it had proposed to excel. hosted by the Civil Engineering Department of
University of Aveiro (DECivil) that aims to promote the development of sustainable and resilient cities through safe, environmentally
friendly, efficient and durable constructions. Its research activity is oriented for the mitigation of risks in the built environment, for the
efficiency of the use of resources in the built environment and for built heritage conservation. Although focused on Civil Engineering it
also performs research in frontier areas such as mechanical, materials and environmental engineering or architecture. RISCO is
committed to perform state of the art research and to achieve excellence of scientific production and technology transfer with a
strong cooperation with other national and international research units, but also strongly associated with industry and other public
and private organizations. 

 RISCO is a unique research unit focused on contributing to different international agendas and societal challenges from the UN
sustainable development specific goals to European and national policies on different areas (safety, climate changes, efficient use of
resources, circular economy and others). The integrating element for these specific objectives of the research unit is the idea of
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development of more sustainable and resilient cities, which acts as a driving force for research and innovation. 
 RISCO is a catalyzer of research topics and subjects in which the academic staff of the doctoral programme has expertise and

interest in, specifically through innovation ventures, research projects, participation in national and international networks in the three
thematic lines: Assessing and mitigating Risks, Rehabilitation and Conservation of the Built Environment and Construction
Sustainability.

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.
 Diretor: 

 

Romeu da Silva Vicente
 

Vogais:
 

Carlos Daniel Borges Coelho
 

Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira
 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

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

 

Anexo I - Ana Luísa Pinheiro Lomelino Velosa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Luísa Pinheiro Lomelino Velosa

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

 

Anexo I - Aníbal Guimarães da Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Aníbal Guimarães da Costa

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

 

Anexo I - Carlos Daniel Borges Coelho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Daniel Borges Coelho

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

 

Anexo I - Inês Osório de Castro Meireles

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Inês Osório de Castro Meireles

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

 

Anexo I - Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Miguel Gonçalves Macedo
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria Fernanda da Silva Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Fernanda da Silva Rodrigues

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

 

Anexo I - Miguel Nuno Lobato de Sousa Monteiro de Morais

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Miguel Nuno Lobato de Sousa Monteiro de Morais

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

 

Anexo I - Nuno Filipe Ferreira Soares Borges Lopes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Filipe Ferreira Soares Borges Lopes

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

 

Anexo I - Paulo Barreto Cachim

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Barreto Cachim

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

 

Anexo I - Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real

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

 

Anexo I - Romeu da Silva Vicente

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Romeu da Silva Vicente

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

 

Anexo I - Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira

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

 

Anexo I - José Claudino de Pinho Cardoso

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Claudino de Pinho Cardoso

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

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau / Especialista / Área científica / Regime de tempo / Informação/
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Degree Specialist Scientific Area Employment link Information

Agostinho António Rocha Correia e

Almeida da Benta

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Ana Luísa Pinheiro Lomelino

Velosa

Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Aníbal Guimarães da Costa
Professor Catedrático

ou equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Carlos Daniel Borges Coelho
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Inês Osório de Castro Meireles
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Joaquim Miguel Gonçalves Macedo
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Maria Fernanda da Silva Rodrigues
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Miguel Nuno Lobato de Sousa

Monteiro de Morais

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Nuno Filipe Ferreira Soares Borges

Lopes

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Paulo Barreto Cachim
Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Paulo Jorge de Melo Matias Faria

de Vila Real

Professor Catedrático

ou equivalente
Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Romeu da Silva Vicente
Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Victor Miguel Carneiro de Sousa

Ferreira

Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

José Claudino de Pinho Cardoso
Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

     1400  

<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.
 14

3.4.1.2. Número total de ETI.
 14

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 14 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 14 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

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

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

14 100

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

Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):
0 0

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

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

teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
14 100

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

doctoral programme for more than one year (FTE):
14 100

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 Engenharia Civil tem seis colaboradores não docentes afetos ao apoio das atividades de lecionação do ciclo de
estudos, designadamente às tarefas administrativas e de gestão (três colaboradores), de interface com instituições e empresas
externas (um colaborador) e ao apoio técnico do seu laboratório (dois técnicos). Todos os colaboradores do DECivil encontram-se em
regime de tempo integral.

 

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Civil Engineering Department has six non-teaching staff elements that support the teaching activities. They support administrative
and management activities (3 collaborators), the interface with external institutions and enterprises (um colaborador) and the
laboratory activities (2 collaborators). All of them are working in full-time regime. 

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não-docente do DECivil possui as seguintes qualificações: - 2 Mestrado;

 - 2 Licenciatura;
 - 2 Ensino Secundário. 

 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
DECivil non-teaching staff has the following academic qualifications: - 2 Master degree;

 - 2 Undergraduate degree;
 - 2 Secondary School level.

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. 
32

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 15.6

Feminino / Female 84.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

1º ano curricular 16

2º ano curricular 5

3º ano curricular 5

4º ano curricular 6

 32

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

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º de candidatos / No. of candidates 9 9 11

N.º de colocados / No. of accepted candidates 8 6 10

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 9 5 7

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

accepted candidate
10 13 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.4 13.6 13.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

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

Refira que 13 dos 32 estudantes do Programa Doutoral em Engenharia Civil são estrangeiros. 5 estudantes do Brasil, 3 do Irão, 2 do
Líbano, 1 da Eritreia, 1 do Paraguai e 1 da Argélia. 7 dos 13 estão inscritos no 1º ano, revelando um interesse da comunidade
estrangeira.

 

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

It is noteworthy that 13 of the 32 PhD students of the Dotoral Program in Civil Engineering are foreigners. 5 students form Brasil, 3
from Iran, 2 from Lebanon, 1 from Eritreia, 1 from Paraguay and 1 from Argelia. 7 of the 13 are registered in the first year, revealing
the interest of the international community. 

 

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 4 7 0

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

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 2 0

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

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

more than N+2 years
0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Foram concluídas 19 teses:
 

Nome Estudante | Título da tese | Data de conclusão | Nacionalidade | Resultado Final
 

Eliana do Carmo Lima Correia | Análise do comportamento de polímeros na estabilização de solos em fundações | 06/06/2014 |
Portugal | Aprovado
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Manjip Shakya | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de estruturas esbeltas de alvenaria | 23/07/2014 | Nepal | Aprovado
 

Margareth Gomes de Figueiredo | Valorização do sistema construtivo do património edificado | 25/07/2014 | Brasil | Aprovado
 

Hemchandra Chaulagain | Avaliação sísmica e reabilitação de edifícios existentes de BA no Nepal | 28/07/2014 | Nepal | Aprovado
 

José Filipe Miranda Melo | Caracterização da resposta cíclica de elementos de betão armado com armadura lisa | 17/12/2014 |
Portugal | Aprovado

 

José Rodrigues Garcia Ribas | Planeamento e Gestão da Construção sob a Ótica da Sustentabilidade | 11/09/2015 | Portugal |
Aprovado

 

Domingos António Garcia Ribas | Metodologia de avaliação da sustentabilidade económica de edifícios com base no ciclo de vida |
31/08/2015 | Portugal | Aprovado

 

Carlos André Soares Couto | Verificação da Resistência ao Fogo de Elementos Metálicos com Secção Transversal de Classe 4 |
19/05/2015 | Portugal | Aprovado

 

Alice Maria Tavares Alves da Costa | Estratégia de Conservação Integrada do Património Edificado | 05/05/2015 | Moçambique |
Aprovado

 

Carla Andreia Pimentel Rodrigues | Um Modelo para a Avaliação da Eficiência Hídrica em Edifícios | 08/04/2015 | Portugal | Aprovado
 

Tiago Miguel dos Santos Ferreira | Desempenho Sísmico para fora do plano de paredes de alvenaria de pedra: avaliação experimental
e analítica | 14/01/2015 | Portugal | Aprovado

 

David Miranda Carlos | Análise experimental e numérica do comportamento de estruturas de solo reforçado com geossintéticos: solo
granular versus fino | 08/04/2016 | Portugal | Aprovado

 

Araliya Mosleh | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de pontes rodoviárias existentes de betão armado no Irão | 17/06/2016 | Irão |
Aprovado

 

Dora Susana Gomes da Silveira | Caracterização Construtiva e Mecânica de Paredes de Alvenaria de Adobe de Edifícios Existentes |
20/06/2016 | Portugal | Aprovado

 

Thiago Dias de Araujo e Silva | Comprimentos de encurvadura em pórticos metálicos em situação de incêndio | 13/07/2016 | Brasil |
Aprovado

 

António José Pereira de Figueiredo | Estratégias de eficiência energética e conforto para climas do sul da Europa: otimização da
passive house e de soluções com PCM | 19/09/2016 | Portugal | Aprovado

 

Sandra Marisa da Silva Costa | Sedimentos em suspensão na Ria de Aveiro: dinâmica atual e future | 23/11/2016 | Portugal | Aprovado
 

Luís Francisco Amaral da Silva| Camadas de desgaste betuminosas com adição de borracha por via seca - avaliação da resistência à
reflexão de fendilhamento | 19/12/2016 | Venezuela | Aprovado

 

André da Silva Reis | Encurvadura por esforço transverso em vigas metálicas compostas de alma cheia expostas ao fogo |
21/12/2016 | Portugal | Aprovado

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD
programmes). 

19 PhD theses concluded:
 

Student name | Thesis title | Conclusion date | Nationality | Final Result
 

Eliana do Carmo Lima Correia | Análise do comportamento de polímeros na estabilização de solos em fundações | 06/06/2014 |
Portugal | Approved

 

Manjip Shakya | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de estruturas esbeltas de alvenaria | 23/07/2014 | Nepal | Approved
 

Margareth Gomes de Figueiredo | Valorização do sistema construtivo do património edificado | 25/07/2014 | Brasil | Approved
 

Hemchandra Chaulagain | Avaliação sísmica e reabilitação de edifícios existentes de BA no Nepal | 28/07/2014 | Nepal | Approved
 

José Filipe Miranda Melo | Caracterização da resposta cíclica de elementos de betão armado com armadura lisa | 17/12/2014 |
Portugal | Approved

 

José Rodrigues Garcia Ribas | Planeamento e Gestão da Construção sob a Ótica da Sustentabilidade | 11/09/2015 | Portugal |
Approved

 

Domingos António Garcia Ribas | Metodologia de avaliação da sustentabilidade económica de edifícios com base no ciclo de vida |
31/08/2015 | Portugal | Approved

 

Carlos André Soares Couto | Verificação da Resistência ao Fogo de Elementos Metálicos com Secção Transversal de Classe 4 |
19/05/2015 | Portugal | Approved
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Alice Maria Tavares Alves da Costa | Estratégia de Conservação Integrada do Património Edificado | 05/05/2015 | Moçambique |
Approved

 

Carla Andreia Pimentel Rodrigues | Um Modelo para a Avaliação da Eficiência Hídrica em Edifícios | 08/04/2015 | Portugal | Approved
 

Tiago Miguel dos Santos Ferreira | Desempenho Sísmico para fora do plano de paredes de alvenaria de pedra: avaliação experimental
e analítica | 14/01/2015 | Portugal | Approved

 

David Miranda Carlos | Análise experimental e numérica do comportamento de estruturas de solo reforçado com geossintéticos: solo
granular versus fino | 08/04/2016 | Portugal | Approved

 

Araliya Mosleh | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de pontes rodoviárias existentes de betão armado no Irão | 17/06/2016 | Irão |
Approved

 

Dora Susana Gomes da Silveira | Caracterização Construtiva e Mecânica de Paredes de Alvenaria de Adobe de Edifícios Existentes |
20/06/2016 | Portugal | Approved

 

Thiago Dias de Araujo e Silva | Comprimentos de encurvadura em pórticos metálicos em situação de incêndio | 13/07/2016 | Brasil |
Approved

 

António José Pereira de Figueiredo | Estratégias de eficiência energética e conforto para climas do sul da Europa: otimização da
passive house e de soluções com PCM | 19/09/2016 | Portugal | Approved

 

Sandra Marisa da Silva Costa | Sedimentos em suspensão na Ria de Aveiro: dinâmica atual e future | 23/11/2016 | Portugal | Approved
 

Luís Francisco Amaral da Silva| Camadas de desgaste betuminosas com adição de borracha por via seca - avaliação da resistência à
reflexão de fendilhamento | 19/12/2016 | Venezuela | Approved

 

André da Silva Reis | Encurvadura por esforço transverso em vigas metálicas compostas de alma cheia expostas ao fogo |
21/12/2016 | Portugal | Approved

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O plano de estudos do plano doutoral em Engenharia Civil está organizado nas seguintes áreas cientificas: Engenharia Civil (168
ECTS), Gestão (6 ECTS), Qualquer Area Cientifica (6 ECTS).

 

Nas UCs semestrais do 1º ano do plano de estudos, todos os alunos, na generalidade tem classificações elevadas. 
 

Produzidos os primeiros relatórios do primeiro ano de implementação do SubSGQ_PD, as fases de garantia e supervisão do sistema
estão a ser analisadas. Os resultados serão analisados pela comissão departamental de curso, pela comissão científica e pela
escola doutoral da Universidade de Aveiro. Mais concretamente, a primeira analise ao sistema tem como propósito a identificação
dos pontos fortes e fracos das diferentes UCs que constituem o curso (conteúdos programáticos; abordagens de ensino e
aprendizagem; metodologias de avaliação; pessoal docente; resultados académicos), com o objetivo de atuar corretivamente se
necessário, ao mesmo tempo que se privilegia também a partilha de boas práticas.

 

Ver: https://sgq.ua.pt/d3/Documentos/DocumentoEnquadrador.pdf
 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The doctoral programa in Civil Engineering is organized in scientific areas: Civil Engineering (168 ECTS), Management (6 ECTS), Any
other (6 ECTS).

 

The 1st year semestral curricular units of the study plan, all the students, in general attain high grades.
 

Since the first reports of the first year of the SubSGQ_PD implementation have been produced, the assurance and supervision stages
of the system are being dealt with. This will be thorougly analysed by the departamental committee, pedagagogical council and the
doctoral school of the University. More specifically, this first analysis of the system is to identify the strengths and weaknesses of the
different units that constitute the course (program content, teaching and learning approaches, evaluation methodologies, teaching
staff, academic results), with the purpose of improving, if necessary, while also incentivating the sharing of good practices.

 

See: https://sgq.ua.pt/d3/Documentos/GuidingDocument.pdf
 

6.1.4. Empregabilidade.

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

Da informação disponibilizada pela Universidade de Aveiro referente aos inquéritos de 2011/2012 e 2013/2014 todos os doutorados
em Engenharia Civil estão empregados. Refira-se que, a partir de informação dos inquéritos, metade dos inquiridos assumiam
posições de chefia nas entidades onde estavam empregues.

 

Da informação disponibilizada na Direcção-Geral de Estatisticas da Edudação e Ciência (DGEEC) em relação aos metadados -
caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - não se identificaram registos de diplomados com
doutoramento em Engenharia Civil nos anos 2015, 2016 e 2017.
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6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information
source). 

From the information made available from questionnaires taken in 2011/2012 and 2013/2014 all PhD holders in Civil Engineering are
employed. It is noteworthy to refer that, form the questionnaire information, half of the inquired assume head positions at the
companies/entreprises where they work.

 

From the information available at the Direcção-Geral de Estatisticas da Edudação e Ciência s (DGEEC) in relation to the metadata -
characterization of the registered unemployed with higher education - there were no records of graduates with a PhD in Civil
Engineering for the years 2015, 2016 and 2017.

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Como referido anteriormente e em relação ao período 2010-2014 todos os doutorados em Engenharia Civil estão todos empregados.
Os diplomados que terminaram em 2015 e 2016 estão todos empregados, sendo relevante referir que 4 destes são presentemente
bolseiros de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 2 são bolseiros de pós-doutoramento em
projetos de investigação e os demais estão empregados em outras instituições de ensino e consultoras.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
As referred previously in respect to te period 2011-2014 all the PhD holders in Civil Engineering are employed. The students that
finished in 2015 and 2016 are all employed, form which 4 are presently post-doc grant holders from the National Science Foundation
(FCT), 2 are post-doc fellowship holders in ongoing research projects and the remaining are employed in other educational
institutions, consultancy companies and entreprises abroad.

 

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

RISCO - Aveiro Research Centre of Risks

and Sustainability in Construction
Good

University

of Aveiro
14

Collaborators in

other research units

CICECO - Aveiro Institute of Materials Excellent
University

of Aveiro
4

Collaborators in

other research units

GEOBIOTEC - Geobiosciences

Geotechnologies and Geoengineering
Good

University

of Aveiro
1

Collaborators in

other research units

CESAM - Centre for Environmental and

Marine Studies
Excellent

University

of Aveiro
2

Collaborators in

other research units

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3facaf4a-5cb0-a49e-84f0-5a61cbd34430
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3facaf4a-5cb0-a49e-84f0-5a61cbd34430
 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. 

Os resultados da investigação desenvolvida no âmbito do Programa Doutoral são um contributo para as atividades empresariais
(desenvolvimento de novos produtos e na melhoria dos processos) e para as instituições (gestão dos riscos, nas políticas de
preservação do património construído e práticas sustentáveis).

 O Departamento de Engenharia Civil tem promovido atividades de investigação, desenvolvimento tecnológico e prestação de
serviços à comunidade através de parcerias que englobaram em 2016-2017: contratos com a indústria–160 197€; projetos de
investigação (FCT)–137 499€; projetos europeus –329 378€; e tem desenvolvido:

 -Políticas de avaliação e mitigação de riscos: Avaliação do risco e da vulnerabilidade sísmica em edifícios em: países (Portugal,
Nepal, Colômbia, Itália); centros urbanos (Coimbra, Faro, Horta, Seixal, Medellin), em cooperação com autoridades nacionais e locais:
municípios, proteção civil (ANPC), Fundação GEM. -Avaliação e mitigação do risco urbano de incêndio no âmbito dos projetos:
URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-2015), SAFEARTH (2016-2019), tendo desenvolvido uma metodologia de identificação de áreas
urbanas vulneráveis, orientações para estratégias de reabilitação, associadas com a proteção sísmica do património cultural.

 -Proteção de zonas costeiras: desenvolvimento de ferramentas numéricas para a definição de medidas de mitigação da erosão
costeira, estimativa de custos e benefícios no desenvolvimento de Planos de Ordenamento da Orla Costeira (APA, APFF).

 -Regras de dimensionamento de estruturas sujeitas a ações acidentais (fogo e sismo) no âmbito do projeto FIDESC4, para futura
incorporação nos Eurocódigos.

 -Valorização de resíduos industriais: como alternativa a matérias-primas num projeto H2020 de economia circular – Paperchain;
valorização de areias fluidificadas de fundo de caldeiras de biomassa (Navigator Company) como agregado reciclado para
argamassas técnicas (Saint-Gobain Weber) o que permite a valorização de +- 700 ton/ano deste resíduo. 

 -Incorporação de materiais de mudança de fase e outros nano aditivos em argamassas e sistemas construtivos para melhorar a
eficiência energética e o conforto térmico dos edifícios. Investigação em sustentabilidade e reabilitação de edifícios (por ex.
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desenvolvimento de sistemas multifuncionais de fachada (FP7 MF-Retrofit)), produção de revestimentos de edifícios pré-fabricados
com materiais reciclados (H2020 Green Instruct).

 -Conservação do património construído: realização de estudos sobre fenómenos de degradação, estratégias de avaliação e
monitorização, materiais e soluções de intervenção envolvendo Municípios, LNEC, Instituo Politécnico de Tomar, Escola Superior de
Arte e Design, Projeto SOS Azulejo. O trabalho realizado neste projeto teve repercussão política através da publicação da Lei
no79/2017 que proíbe a remoção de azulejos antigos.

 Quanto à formação avançada, têm sido oferecidos e lecionados, em colaboração com a UNAVE, diversos cursos para profissionais.

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

The results of the research developed in the framework of the Doctoral Program contribute to the industrial activities (development of
new products and in the improvement of processes), and to the institutions (risk management, in the conservation policies of the built
environment and sustainable pratices). 

 The Civil Engineering Department promoted research, technological development activities and services to the community by
developing partnerships involving contracts (in 2016-2017) of 60 197€, FCT research projects (137 499€) and European projects (329
378€).

 DECivil have been developed activities with important contributions in the following fields:
 Risk mitigation and assessment policies: assessment of seismic vulnerability of buildings and risk at the country (Portugal, Nepal,

Colombia, Italy) urban scale (Coimbra, Faro, Horta, Seixal, Medellin) and at single building level, interacting with national and local
authorities: city councils, civil protection (ANPC), GEM Foundation.

 Fire risk assessment and mitigation at urban level in the scope of projects: URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-2015, SAFEARTH
(2016-2019), with a screening methodology to identify vulnerable urban areas, guidelines for retrofitting strategies, associated with
cultural heritage seismic protection.

 Coastal areas protection: numerical tools to define coastal erosion mitigation measures costs and benefits applied in the
development of Portuguese Coastal Management Plans (APA, APFF).

 Design rules for structures subjected to accidental actions (fire and seismic) within the EU project FIDESC4, to be included in
Eurocodes.

 Industrial wastes valorisation: alternative raw materials in a H2020 project in circular economy-Paperchain; valorisation of fluidized
bed sands of biomass firing boilers (Navigator Company) as a recycled aggregate for technical mortars (Saint-Gobain Weber)
allowing to value ±700 tons/year of waste.

 Phase change materials and other nano additives incorporated in mortars and constructive systems to improve buildings thermal
comfort and energy efficiency. Sustainability and building retrofitting research work on multifunctional facade systems (FP7 project
MF-Retrofit) and production of prefabricated components for building envelopes produced from CDW raw materials (H2020 project
Green Instruct).

 Built heritage conservation studies on degradation phenomena, evaluation and monitoring strategies, materials and conservation
solutions involving Municipalities, National Laboratory of Civil Engineering, Tomar Polytechnic Institute, Superior School of Art and
Design, SOS Azulejo Project. SOS Azulejo Project had a political repercussion, culminating in Law no79/2017, which prohibits the
removal of old tiles from facades and also the demolition of facades with tiles (azulejo).

 Advanced training courses for professionals in different areas have been developed and lectured: in collaboration with UNAVE.
 

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

No âmbito dos projectos nacionais e internacionais a decorrer, muitos estudantes de doutoramento são bolseiros e desenvolvem
ações de investigação associados aos seus trabalhos doutoramento. Para o período 2018-2020 os projectos totalizam num
financiamento na ordem dos 980 K€ dos quais 273K€ são afetos a recursos humanos. Cerca de 35% do valor global são de projetos
financiados pela FCT: SUCCESS, Sustainability of shallow geothermal systems; - SAFERTH, Seismic protection of earthen
construction heritage; - TRAPHIC, Traffic related air pollution impacts on historic city centres; - DB-HERITAGE, Database of building
materials with historical and heritage interest; PT2020 funded project: - MOBAK, Modular bathroom kit, e o remanescente de projetos
europeus: GREEN INSTRUCT, production of prefabricated structural components for building envelopes; PAPERCHAIN, a large
demonstrator on circular economy; - LOCAFIPlus, Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire.

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

In the scope of national and international projects ongoing some PhD students are grant holders and develop some of their research
actions associated to their PhD work. The projects for the period 2018-2020 totalize in a global funded value of about 980K€ of which
273K€ are for human resources. About 35% of the global value are projects funded by FCT: - SUCCESS, Sustainability of shallow
geothermal systems; - SAFERTH, Seismic protection of earthen construction heritage; - TRAPHIC, Traffic related air pollution impacts
on historic city centres; - DB-HERITAGE, Database of building materials with historical and heritage interest; and one PT2020 funded
project: - MOBAK, Modular bathroom kit e o remanescente de projetos europeus: GREEN INSTRUCT, production of prefabricated
structural components for building envelopes; - PAPERCHAIN, a large demonstrator on circular economy; - LOCAFIPlus, Temperature
assessment of a vertical steel member subjected to localised fire.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 40.6

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 6.3
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Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 42

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 14.3

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 25

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). 
Em relação aos programas de mobilidade refira-se o Knowledge Alliance Erasmus+ actions (economia circular e segurança
ocupacional), uma Strategic Training Partnership (Forecast Engineering), Erasmus Mundus Action 2, ELARCH Euro-Latin America
partnership in natural Risk mitigation and protection of the Cultural Heritage e ainda o programa EU-NICE terminado em 2015, cujo
objetivo é a mobilidade de estudantes (todos os graus) e em alguns casos docentes.

 Em relação aos estudantes do Programa Doutoral, a maioria, fazem um período fora do país quando estão já dedicadas
exclusivamente à unidade curricular – Tese de Doutoramento – por diferentes razões (usufruindo dos programas de mobilidade, pelo
contacto mais efectivo com a co-orientação externa, pela procura de reconhecimento de doutoramento europeu que exige um
período superior a 6 meses).

 Em relação ao corpo docente, a mobilidade do corpo docente tem intensificado ao abrigo do programa ERASMUS, ações COST
(TU0904, TU1404, TU1405, TU1406).

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 

Regarding several ERASMUS mobility actions programs such as Knowledge Alliance Erasmus+ actions (circular economy and
occupational safety), in a Strategic Training Partnership (Forecast Engineering) and in an Erasmus Mundus Action 2-ELARCH Euro-
Latin America partnership in natural Risk mitigation and protection of the Cultural Heritage and the EU-NICE program termitaed in
2015, all aim at promoting mobility of undergraduate and post-graduate students and staff.

 In respect to the students of the doctoral program, the majority, do a period abroad when they are dedicated exclusively to the
curricular unit – Doctoral Thesis – for different reasons (using the mobilibity program funding to contact more closely to foreign co-
supervisors, acknowledgement of the European doctorate label that obliges to a stay abroad over more than 6 months).

 In respect to the academic staff mobility has intensified through the use of the ERASMUS funding and COST actions (TU0904, TU1404,
TU1405, TU1406).

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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

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

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._RelCurso_9947_2016_2017.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the
teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and
the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of
these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms
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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 assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional
development. 

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

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

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

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
 <no answer>

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Formação avançada em domínios científicos em que o Departamento é reconhecido internacionalmente e que se reflectem no ciclo
de estudos; 

 - Desenvolvimento de competências técnicas e científicas que respondem às necessidades atuais da sociedade e da indústria em
particular;

 - Forte componente experimental dos trabalhos de investigação de muitas teses de doutoramento; 
 - Metodologia vocacionada para o desenvolvimento da autonomia dos investigadores;

 - Diversificação de áreas de investigação com foco em áreas de investigação da unidade de investigação RISCO e seus objetivos
específicos (avaliação e mitigação de riscos, conservação e reabilitação do património construído e soluções construtivas
sustentáveis).

 

- Organização interna e existência de mecanismos internos de garantia da qualidade na Universidade, atualmente aplicados ao nível
do 3º ciclo;

 - Funcionamento da Comissão Científica do Programa Doutoral, e articulação com os docentes. 
 

- Qualidade do Campus universitário e das instalações do Departamento de Engenharia Civil; 
 - Acesso à documentação científica (bases de dados, revistas científicas, livros, etc.);

 - Existência de laboratórios para apoio à investigação no ciclo de estudos;
 - Colaboração com outras instituições nacionais e internacionais (coorientação de estudantes, programas de mobilidade para

proporcionar periodos curtos em instituições estrangeiras).
 

- Qualificação pedagógica e científica do pessoal docente, demonstrada pelo nível de internacionalização (participação em:
Comissões Técnicas, comissões científicas e editorias de revistas, projetos de investigação, comissões científicas de congressos,
comissões de avaliação de projetos, conferências convidadas);

 - Publicações nas melhores revistas científicas internacionais com elevado fator de impacto, de forma continuada e envolvendo os
estudantes de doutoramento;

 

- Criação de ambiente de ensino/apredizagem para a sólida formação de base dos estudantes selecionados para a frequência deste
ciclo de estudos;

 - A diversidade de nacionalidades, de culturas, formação de base, atividade e experiência profissional prévia dos estudantes, como
vetores para o debate e troca de experiências e conhecimento;

 

- A formação obtida na componente letiva do programa doutoral favorece a aquisição de conhecimentos e competências
necessárias para o desenvolvimento da tese de doutoramento;

 - Possibilidade de desenvolvimento de trabalho experimental no programa doutoral, particularmente na tese de doutoramento. 
 

- Diversidade dos temas das teses de doutoramento, resultante das várias áreas de especialização do corpo docente;
 - Elevado número de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas resultantes da investigação desenvolvida no
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âmbito das teses de doutoramento. 
 - Alinhamento da missão do Programa Doutoral com os objetivos da unidade de invetsigação RISCO.

8.1.1. Strengths 
- High level education in scientific domains in which the Civil Engineering Department is internationally recognized and that reflects in
the study cycle;

 - Technical and scientific competences development that answer to the actual demands of the society and of the civil engineering
industry in particular;

 - Strong experimental activities in the research work of many PhD Thesis; 
 - Work methodology oriented to promote the researchers’ autonomy;

 - Diversification of fields of research with focus in areas of research of strong link to the research unit RISCO and its specific goals
(assessment and mitigation of risks, conservation and rehabilitation of the built heritage and solutions that contribute to sustainable
construction practice).

 

- Internal organization and the existence of the internal Subsystem of the Quality Management System (SubQMS_DP), presently fully
implemented at the level of the 3rd cycle;

 - Activity of the Scientific Committee of the Doctoral Program and good cooperation with the professors involved in the program. 
 

- Quality of the Campus and of the infrastructures of the Civil Engineering Department; 
 - Access to scientific information (databases, scientific journals, books, etc.);

 - Access to the existing laboratories;
 - Collaboration with other national and international institutions (student´s co-supervision, and mobility programmes to promote short

training periods in foreign institutions). 
 

- Pedagogical and scientific qualification of the academic staff, demonstrated through their level of internationalization (participation
in: Technical Committees, scientific committees and editorial boards of journals, research projects, scientific committees of
conferences, evaluation panels of projects, invited lectures,...);

 - Research outputs published in the best scientific international journals, on a continuous bases and involving the doctoral students;
 

- Creation on a favorable teaching/learning environment for the solid education background of the students selected for this PhD
program;

 - The diversity of nationalities, cultures, background education and previous professional experience of the students, as vector for the
debate and exchange of experiences and knowledge;

 

- The courses give to the PhD students an essential training, knowledge and competences that support the development of the
doctoral thesis;

 - Possibility of development of experimental work in the PhD program, particularly in the PhD thesis. 
 

- Diversidade dos temas das teses de doutoramento, resultante das várias áreas de especialização do corpo docente;
 - Elevado número de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas resultantes da investigação desenvolvida no

âmbito das teses de doutoramento. 
 - Alinhamento da missão do Programa Doutoral com os objetivos da unidade de invetsigação RISCO.

 

8.1.2. Pontos fracos 
- Não valorização de alguns sectores económicos no âmbito da engenharia civil acerca das vantagens da formação superior ao nível
do 3º ciclo de estudos. 

 

- A implementação recente dos sistemas de garantia da qualidade ao nível do 3º ciclo (autoavaliação, questionários à satisfação dos
estudantes e ao funcionamento das unidades curriculares). 

 

- Espaços laboratoriais limitados;
 

8.1.2. Weaknesses 
- Non valorisation of some actors in the sectors of activities of civil engineering concerning the advantages of the education at
doctoral level. 

 

- The recent implementation of the quality system at the 3rd cycle level (auto-evaluation, questionnaires to the students' satisfaction
and good functioning of the curricular units). 

 

- Limited areas of the laboratories;
 

8.1.3. Oportunidades 
- Investigação no âmbito do desenvolvimento de novos produtos, metodologias e processos sustentáveis relacionados com a
construção;

 - Reforço da colaboração entre a universidade e a indústria;
 - Consciencialização da importância da investigação e desenvolvimento de novas metodologias e produtos de construção para uma

construção sustentável; 
 - Atração de estudantes estrangeiros para o desenvolvimento de investigação nos domínios científicos em que o Departamento é

reconhecido.
 



19/03/2018 ACEF/1718/0010997 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a43f4d93-18ec-121b-9553-5a4f906fa95d&formId=3facaf4a-5cb0-a49e-84f0-5a61cbd34430&lan… 19/23

- A criação da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro auxilia e melhora todos os aspetos relacionados com a organização interna
e com os mecanismos de garantia de qualidade. 

 

- Possibilidade de captação de estudantes estrangeiros para este ciclo de estudos, particularmente os provenientes de países de
língua oficial portuguesa;

 - Desenvolvimento de novas parcerias e reforço das existentes por forma a captar um maior número de estudantes estrangeiros
para o desenvolvimento de investigação em áreas de reconhecido mérito do Departamento de Engenharia Civil da UA. 

 

- A criação de redes de investigação entre os professores e os futuros doutores. 
 

- Troca de experiências e conhecimentos com os professores e restantes estudantes; 
 - Integração em redes de investigação em que o Departamento está envolvido. 

 

- A flexibilidade do processo de ensino-aprendizagem adotados nas UCs permitem um ensino dirigido às necessidades de
aprendizagem e às especificidades do plano de trabalhos para a tese de doutoramento de cada estudante. 

 

- Participação ativa no desenvolvimento do conhecimento e na preparação dos estudantes para um mercado com perspetivas e
desafios mais globais;

 - Reforço das atividades de investigação em colaboração com outros departamentos da Universidade de Aveiro, e com outras
Universidades nacionais e internacionais.

 

8.1.3. Opportunities 
- Research in the fields of new products development, sustainable methodologies and processes related to the construction;

 - Strengthen the collaboration between university and the industry of the sector;
 - Awareness of the importance of research and development of new methodologies and building products for a safer and sustainable

construction sector; 
 - Attraction of foreign students in the scientific fields in which the Department is internationally recognized. 

 

- The creation of the Doctoral School of the University of Aveiro can facilitate the improvement of all the aspects related to the internal
organization and to the mechanisms of the quality guarantee.

 

- Opportunity of attraction of foreign students to this PhD program, particularly the ones coming from the countries with Portuguese
official language;

 - Establishment of new partnerships and strengthen of the ongoing ones, in order to attract a larger number of foreign students for the
development their research in fields of recognised merit at the Civil Engineering Department of the University of Aveiro. 

 

- Development of research networks between the professors and the future graduated students. 
 

- Exchange of experiences and knowledge with the faculty staff, supervisors and other students; 
 - Participation in research networks in which the Department is involved. 

 

- The flexibility of the learning process adopted in the CU facilitates the learning directed to the needs of the students and to the
specificities of the work plan for the PhD thesis. 

 

- Participation in the knowledge development and in the preparation of the students to the future market with more global perspectives
and challenges;

 - Strengthen of the research activities in collaboration with other department of the University of Aveiro, and with other national and
international universities.

8.1.4. Constrangimentos 
- A conjuntura atual da construção civil pode desincentivar a procura por formação ao nível deste ciclo de estudos por parte de
estudantes nacionais;

 - Forte competitividade com outros programas doutorais no domínio da engenharia civil noutras universidades públicas. 
 

- A cessação do programa doutoral conjunto INFRARISK (que contribui com 5 estudantes do programa doutoral).
 -Outros programas doutorais focados e mais especializados em determinados assuntos no domínio da Engenharia Civil,

nomeadamente nos domínios dos RIscos, Sustentabilidade e Reabilitaçao.
 

8.1.4. Threats 
- The current economical situation of the construction sector can influence the choice for the high level education in the field by
national students;

 - Strong competitiveness with other doctoral programs in other universities. 
 

- The cessation of the INFRARISK doctoral program (that presently accounts for 5 students of the doctoral program).
 - Other doctoral programas focused on specific topics in the Civil Engineering domain, namely in the domains of Risks, Sustainability

and Rehabilitation.
 

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Acção de melhoria 1:

 

Ponto fraco:
 Não valorização de alguns sectores económicos no âmbito da engenharia civil acerca das vantagens da formação superior ao nível

do 3º ciclo de estudos. 
 

1) Sensibilizar a Reitoria e o Departamento para a necessidade de melhorar o apoio aos estudantes estrangeiros;
 2) Desenvolvimento de ações de divulgação das atividades de investigação e sensibilização junto das chefias das empresas da

fileira/indústria da construção civil das vantagens da formação superior dos seus quadros ao nível do 3º ciclo;
 3) Promover e dessiminar os sistemas de incentivo que o governo lançou (ou tem em curso) no último programa quadro de apoio à ID

e que contém algumas medidas de promoção do emprego científico em termos de inserção de doutores em empresas e de
promoção de doutoramentos em ambiente industrial e empresarial.

 

Acção de melhoria 2:
 

Ponto fraco:
 A implementação recente dos sistemas de garantia da qualidade ao nível do 3º ciclo (autoavaliação, questionários à satisfação dos

estudantes e ao funcionamento das unidades curriculares), contando apenas com resultados de um ano letivo 2016/2017.
 

1) Aumentar o número de respostas aos inquéritos por parte dos orientandos e orientadores no Sistema de Garantia de Qualidade do
Ensino (SGQ), através de um acompanhamento e comunicação durante o período e as suas 4 fases destinado para o efeito;

 2) Melhorar a formalização dos processos de registo de tese, identificando e alertando os estudantes de situações em atraso no seu
percurso formativo;

 3) Promover o contacto mais próximo entre estudantes e orientadores externos (outras instituições nacionais e estrangeiros),
através de reuniões periódicas.

 

Ação de melhoria 3:
 

Ponto fraco:
 Espaços laboratoriais limitados.

 

1) Esta dificuladade identificada tem vindo a ser discutidas no seio dos Orgãos do Departamento;
 2) Presentemente estas dificuldades têm sido ultrapassadas também pela cooperação com outras entidades do Sistema científico e

tecnológico (universidades, institutos ou centros tecnológicos) e ainda empresas com instalações laboratoriais onde os estudantes
do programa doutoral conduzem parte dos seus trabalhos complementarmente aos desenvolvidos no departamento.

 

8.2.1. Improvement measure 
Improvement measure 1:

 

Weakness:
 Non valorisation of some actors in the sectors of activities of civil engineering concerning the advantages of the education at doctoral

level. 
 

- Inform the Rectory and the Head of the Department on the current needs for the improvement of the support to the foreign students;
 - Promoting activities for research dissemination directed to the heads of the companies in the construction sector and industry,

underlining the advantages of the education at doctoral level;
 - Promote and disseminate the incentive systems that the government has launched (in progress) in the scope of the support

framework for RD that includes measures to promote the employment of PhD grant holders in companies and enterprises and the
promotion of PhD programs in the industrial amd companies’ environment.

 

Improvement measure 2:
 

Weakness:
 The University has extended recently to the 3rd cycle level and that accounts for one year of results for the academic year of

2016/2017.
 

1) Increase the number of replies to the questionnaires on behalf of the students and their supervisors on the Subsystem for Quality
Assurance of PhD Programs (SubGQ_PD), through monitoring and following-up communication during the period established to carry
out the 4 phases of the process;

 2) Improved formalization of the registration process, identification and alert of the students to situations in delay or holding them back
in their doctoral program path and plan;

 3) Promote a closer contact between students and their foreign co-supervisors (the majority of the students have foreign co-
supervisors), through periodic meetings.

 

Improvement measure 3:
 

Weakness:
 Limited areas of the laboratories.
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1) This identified constraint has been discussed internally at the Civil Engineering Department;
 2) Presently this constraint has been overcome by the cooperation with other institutions of the technological and scientific system

(universities, institutes and technological centres) as well as companies with laboratory installations where the students of the
doctoral program can carry out experimental work complementary to the work developed at the Civil Engineering Department.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Ação de melhoria 1 - Prioridade - ALTA - a implementar no ano letivo 2018-2019;

 Ação de melhoria 2 - Prioridade - ALTA - medida de implementação e de continuidade;
 Ação de melhoria 3 - Prioridade - MÉDIA - medida de implementação a planear no ano académico 2018-2019 e dar continuidade.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Improvement measure 1 - Priority - HIGH - measure to be implemented in the 2018-2019 year; 

 Improvement measure 2 - Priority - HIGH - measure of immediate implementation and continuity;
 Improvement measure 3 - Priority - MEDIUM - measure of implementation to be planned in the 2018-2019 academic year and given

continuity.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Ação de melhoria 1:

 - Número de doutoramentos desenvolvidos no contexto empresarial
 - Número de doutorados empregados por empresas da fileira da construção civil.

 

Ação de melhoria 2:
 - Número de respostas aos inquéritos no sistema SubSGQ_PD.

 - Número de workshops e ações complementares promovidas pela EDUA (Escola Doutoral da Universidade de Aveiro).
 

Ação de melhoria 3:
 - Número de entidades em cooperação.

 

9.1.3. Implementation indicators 
Improvement measure 1:

 - Number of PhD´s developed in industrial or enterprise context;
 - Number of PhD grant holders employed in enterprises, companies and industries of the construction sector.

 

Improvement measure 2:
 - Number of filled in questionnaires of the system SubSGQ_PD.

 - Number of workshops and complementary actions promoted by EDUA (Doctoral School of the University of Aveiro).
 

Improvement measure 3:
 - Number of institutions in cooperation.

 

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 intended changes and their reasons. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0


