
ACEF/1920/1000031 — 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.
PERA/1617/1000031

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2017-09-28

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._propostas de mellhoria_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?
Não

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

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

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

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo, beneficiou em 2016 de uma intervenção estrutural o que melhorou
consideravelmente as condições de trabalho. Foram criadas 4 salas para doutorandos, devidamente equipadas. Estas melhorias têm implicações
na oferta formativa.
No Depart. de Ambiente e Ordenamento houve uma melhoria nas componentes de apoio experimental em processos de conversão energética e
monitorização de emissões de poluentes. Foram construídas novas instalações laboratoriais e escala piloto e respectivos sistemas auxiliares de
controlo de operação e monitorização. 
No Departamento de Eng. Mecânica foram criados laboratórios de: caracterização de materiais, qualidade do ar interior (espécies e partículas);
termografia por infravermelhos; sistemas de permuta de calor; Mecânica computacional (hardware e software)
Estas melhorias têm implicações na oferta formativa.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
The Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism, in 2016, benefited from a structural intervention which
considerably improved working conditions. Four rooms for doctoral students were created, duly equipped. These improvements have implications
for training provision.In the Department Environment and Planning there was an improvement in experimental support components in energy
conversion processes and monitoring of pollutant emissions. New laboratory facilities and pilot scale were built and their ancillary operation and
monitoring control systems.In the Mechanical Engineering Department were created laboratories of: materials characterization, indoor air quality
(species and particles); infrared thermography; heat exchange systems; Computational mechanics (hardware and software)These improvements
have implications for training provision.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Para além do reforço das estruturas de apoio existentes, nomeadamente , os Serviços de Gestão Académica, o Gabinete Pedagógico, os Serviços
de Ação Social, o Provedor de Estudante, e a LUA – Linha Universidade de Aveiro, a UA desenvolveu esforços significativos no campo da
responsabilidade social, tendo, inclusivamente, sido distingu ida com o prémio 'Marca Entidade Empregadora Inclusiva', que é conferido pelo
Instituto de Emprego e Formação Profissional e atesta a cultura organizacional de inclusão e responsabilidade social da instituição, entregue pela
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência em Novembro de 2017.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to the reinforcement of the Academic Management Services, the Pedagogical Office, the Social Welfare Services, the Student
Ombudsperson, and LUA, the University of Aveiro Helpline, UA has been developing significant efforts as far as social responsibility is concerned. In
this context, the UA has been awarded with the 'Inclusive Employer Brand' prize, conferred by Instituto de Emprego e Formação Profissional,
attesting a organisational culture of inclusion and social responsibility, handed over by the State Secretary for the Inclusion of Handicapped people in
November 2017.

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.
Para além do reforço das estruturas de apoio existentes, nomeadamente , os Serviços de Gestão Académica, o Gabinete Pedagógico, os Serviços
de Ação Social, o Provedor de Estudante, e a LUA – Linha Universidade de Aveiro, a UA desenvolveu esforços significativos no campo da
responsabilidade social, tendo, inclusivamente, sido distingu ida com o prémio 'Marca Entidade Empregadora Inclusiva', que é conferido pelo
Instituto de Emprego e Formação Profissional e atesta a cultura organizacional de inclusão e responsabilidade social da instituição, entregue pela
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência em Novembro de 2017. Da articulação de esforços da Reitoria e da Associação
Académica da UA (AAUAv),surgiu um espaço onde coexistem três valências: um espaço aberto 24 horas por dia, designado E24 – Estudo 24, um
espaço lounge e outra área, designada UA Intercultural (UAI), destinada à interculturalidade e aos estudantes estrangeiros.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to strengthening existing support structures, namely the Academic Management Services, the Pedagogical Office, the Social Welfare
Services, the Student Ombudsman, and the LUA - University of Aveiro Line, the AU has made significant efforts in the field of social responsibility,
including being awarded the 'Inclusive Employer Entity Brand' award, which is conferred by the Institute of Employment and Vocational Training and
attests to the institution's organizational culture of inclusion and social responsibility, delivered by the Secretary of State for Inclusion of People with
Disabilities in November 2017. From the joint efforts of the Rectorate and the AU Academic Association (AAUAv), a space has emerged where three
valences coexist: a 24-hour open space, designated E24 - Study 24, a lounge space and another area, called Intercultural UA (UAI), for interculturality
and foreign students.

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.
Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas

1.3. Study programme.
Energy Systems and Climate Change

1.4. Grau.



Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho_16058_2011.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Energia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Energy

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
851

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<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.
180

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
20

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Tendo em conta a procura que se tem verificado relativamente ao PDSEAC, os objetivos pretendidos e as condições que estão reunidas para que
sejam atingidos, o número máximo de admissões proposto é 25.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Given the demand for SESCCP, the intended aims and the conditions that are needed to meet them, the proposed maximum number of admissions is
25.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em áreas de Engenharia, Ciências Naturais e
Sociais, que contemplem formação mínima de 12 ECTS em energia e/ou alterações climáticas e/ou sustentabilidade, assim como outras área
sujeitas ao escrutínio da Comissão Científica do Programa Doutoral.
Os titulares de grau de licenciado Pré-Bolonha (com a duração de 5 anos ou o equivalente a 300 ECTS), obtidos em universidades portuguesas nas
áreas mencionadas na alínea anterior, nas condições legalmente estabelecidas;

1.11. Specific entry requirements.
Holders of master's degree or legal equivalent may apply in the areas of Engineering, Natural Sciences and
social security, which include minimum training of 12 ECTS in energy and/or climate change and/or sustainability, as well as
as other areas subject to scrutiny by the Scientific Committee of the Doctoral Program. 
Holders of a pre-Bologna bachelor's degree (lasting 5 years or the equivalent of 300 ECTS), obtained at Portuguese universities in the areas referred
to in the preceding paragraph, under legally established conditions;

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

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

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._AlteraÃ§Ã£o ao Regulamento de CreditaÃ§Ãµes.pdf

1.15. Observações.
N/A

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


1.15. Observations.
N/A

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

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

Energia ENER 150 0
Ciências e Engenharia do Ambiente CEA 12 0
Gestão GES 6 0
Economia E 6 0
Engenharia Mecânica/Engenharia Civil, Ciências e Engenharia
dos Materiais, Gestão EMEC/ECIVIL/CEM/GES 0 6

(5 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

O plano de estudos, os conteúdos teóricos e práticos, o formato de lecionação e de avaliação das UCs obedecem a uma organização por objetivos
de aprendizagem. Como componente de avaliação, há momentos de reflexão, entre os responsáveis da Unidade Curricular e os discentes, no
sentido de promover o sentido crítico e, sempre que se considere necessário, identificar eventuais limitações que necessitam de ajuste face aos
objetivos de aprendizagem. Todos os semestres, a direção do PDSEAC assegura, que os momentos de avaliação entre as várias UCs são
compatíveis e existe o RELMUA para as diretrizes nas diferentes tipologias de avaliação. O processo culmina com a prova pública do programa
doutoral na qual o candidato submete o documento final a um júri para avaliação.

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 syllabus, the theoretical and practical contents, the format of teaching and assessment of the curricular units obey to an organization based on
learning objectives. As an assessment component, there are moments of reflection, between the respnsabels of the Curricular Unit and the
students, in order to promote a critical analysis and, whenever is needed, it is identified any limitations that require adjustment concerning the
learning objectives and outcomes. Every semester, PDSEAC coordination ensures that the assessment between the various UCs are compatible
and there is a RELMUA for the guidelines for the different assessment typologies. The process culminates in the public examination of the doctoral
program in which the candidate submits the final document to a jury for assessment.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O desenvolvimento e implementação do subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) foi integrado no Sistema
Interno de Garantia da Qualidade da UA (SIGQ_UA), já existente. Este modelo (SubGQ_PD) permite a análise integrada das componentes de ensino e
investigação presentes nos programas doutorais e contribui para a partilha de boas práticas entre todos os intervenientes nos PD, à deteção
atempada de processos problemáticos ou à deteção de falhas ao nível dos recursos disponibilizados. A componente de UC do programa doutoral
decorre tipicamente no 1º ano. A comissão de acompanhamento do PD é chamada a pronunciar-se sobre um diagnóstico, baseado na opinião dos
seus membros sobre o funcionamento das diferentes UC, nomeadamente na questão dos ECTS atribuídos e da carga média de trabalho necessária
aos estudantes.
Tem-se verificado uma coincidência entre o trabalho necessário aos estudantes (corroborado por eles) e os ECTS atribuidos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.



The development and implementation of the subsystem for the Quality Assurance of Doctoral Programs (SubGQ_PD) was integrated into the existing
Internal Quality Assurance System (SIGQ_UA). This model (SubGQ_PD) allows the integrated analysis of the teaching and research components
present in the Doctoral programmes and contributes to the sharing of best practices among all stakeholders in PD, the timely detection of
problematic processes or to the detection of failures at the level of the resources made available. The UC component of the doctoral program
typically takes place in the 1st year. The PD monitoring committee is called upon to rule on a diagnosis, based on the opinion of its members on the
functioning of the different UC, in particular on the issue of the allocated ECTS and the average workload required for students.
There has been a coincidence between the work required by students (corroborated by them) and the assigned ECTS.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Todos os semestres, a direção do PDSEAC assegura, que os momentos de avaliação entre as várias UCs são compatíveis e existe o REUA para as
diretrizes nas diferentes tipologias de avaliação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Every semester, SECCDP coordination ensures that the assessment between the various UCs are compatible and there is a REUA for the
guidelines for the different assessment typologies.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Os objetivos de aprendizagem associados ao programa doutoral, incluído Tese são:
- Desenvolver e aprofundar capacidades de análise, compreensão e quantificação dos fluxos energéticos e mássicos nas sociedades
contemporâneas e da sua relação com os recursos naturais, tecnologias, política, gestão e as estratégias de mitigação e adaptação às alterações
climáticas;
- Desenvolver competências, aptidões e métodos para a conceção e realização de projetos de investigação e soluções tecnológicas que façam uma
adequada integração das componentes de energia (conversão, transporte e utilização) e alterações climáticas (mitigação e adaptação) e
sustentabilidade;
- Conhecer, compreender e saber aplicar técnicas e metodologias, computacionais e laboratoriais, relevantes para o desenvolvimento de atividade
de IDT nas principais áreas com potencial de desenvolvimento de projetos de investigação associados ao estudo integrado dos sistemas
energéticos e alterações climáticas;
- Desenvolver, de forma sistemática e autónoma, procedimentos de revisão bibliográfica, incluindo análise bibliométrica, visando a identificação do
estado da arte num contexto integrado das áreas do conhecimento previamente definidas;
- Identificar necessidades, e conceber e realizar investigação científica, respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade e
integridade académicas, de uma forma progressivamente autónoma;
- Desenvolver competências de comunicação científica que permitam apresentar com autonomia, na forma escrita e oral, resultados de
investigação que mereça a divulgação nacional ou internacional em conferências e/ou publicações com arbitragem científica;
- Desenvolver espírito crítico sobre o a importância da energia, dos sistemas energéticos, da sua interação com o meio ambiente, e com a
sociedade, nomeadamente sua relevância para o desenvolvimento sustentável, no contexto das estratégias de mitigação e adaptação às alterações
climáticas;
~- Promover, em contexto académico e/ou profissional, o progresso científico, tecnológico, social e económico, numa sociedade baseada no
conhecimento.

2.4 Observations.
The learning aims associated with the doctoral program, including the Thesis are: 
- To provide capacity for the analysis, understanding and quantification of energy and mass flows in contemporary societies and their relationship
with natural resources, technologies, policy, management and climate change;
- To provide skills and methods for the development of research projects in the field of energy (conversion, transport, storage and use) and climate
change (reduction and mitigation of the effects) and sustainability;
- To know, understand and apply computational and laboratory techniques and methodologies relevant to the development of RTD activity in major
areas with the potential to develop research projects associated with the study of energy systems and climate change;
- To provide capacity to develop, in a systematic and autonomous way, bibliographic review procedures, including bibliometric analysis, aiming at
the identification of the state of the art in a previously defined area of knowledge;
- To give the capacity to identify the needs, and to design and perform scientific research, in respect of the requirements imposed by academic
quality and integrity standards, in a progressively autonomous way;
- To develop scientific communication skills that allow the presentation, in written and oral form, of research results in national or international
conferences and/or publications with scientific revision;
- Develop critical thinking about the importance of energy, energy systems, and their interaction with the environment and society;
- To enable the exploitation of scientific, technological, social and economic progress in the academic and/or professional context, in a knowledge-
based society.

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.
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (diretor)/ Luís António da Cruz Tarelho (vice-diretor)

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Ana Isabel Dias Daniel Investigador Doutor Química 100.00 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/bd8ce31b-8cce-7d93-1dcb-5de148c00f48


António José Barbosa
Samagaio

Professor Associado ou
equivalente Doutor Mechanical Engineering 100.00 Ficha

submetida

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

submetida

José Paulo Oliveira Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engª Mecânica 100.00 Ficha

submetida

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

submetida
Manuel Arlindo Amador de
Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
Margarida Isabel Cabrita
Marques Coelho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia do Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Margarita Matias Robaina Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha

submetida
Maria Isabel Aparício Paulo
Fernandes Capela

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

Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos 100.00 Ficha
submetida

Maria Isabel da Silva Nunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia química 100.00 Ficha

submetida
Marta Alexandra da Costa
Ferreira Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha

submetida
Mónica Sandra Abrantes
Oliveira Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica, especialidade de Materiais e

Transferência de Calor 100.00 Ficha
submetida

Myriam Alexandra dos Santos
Batalha Dias Nunes Lopes

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

submetida

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

submetida

Silvina Maria Vagos Santana Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha

submetida

Sónia Cristina Alexandre
Gouveia

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Matemática Aplicada 30.00 Ficha
submetida

Victor Manuel Ferreira Moutinho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Energia 100 Ficha

submetida
     1630  

<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.
17

3.4.1.2. Número total de ETI.
16.3

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 15 92.024539877301

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): 16.3 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/cb51ba1a-ceb4-fedd-6f7e-5de148283a92
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/5f2efc23-4c87-9bf2-4068-5de148c5de95
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/2687c60b-8a14-91bf-34dd-5de14839b4ec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/d8ed4b28-4385-5766-59fb-5de14855fe0b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/6729e8e4-0807-ffe2-faff-5de1489ab6b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/62320946-e33f-3fbf-8015-5de14853dbd0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/8ba03c2a-f497-f6f1-afb7-5de148a388f7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/2436e19b-a2d1-7a0f-fc2f-5de148461e20
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/c374808a-fdb6-4bad-91cc-5de148e074c0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/b087387c-1fd1-88db-8e41-5de14875b5da
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/71632ece-f89b-a96f-80d3-5de148fe25fc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/26d10ecd-e3ba-b12e-60fa-5de1484a16dd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/c31fbeb9-ad19-0070-f269-5de148a8c5b0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/634d2e8b-2af3-b018-ea00-5de148a4f706
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/d1e3765c-997c-17e5-7fbb-5de148bf9455
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/annexId/db9f2a70-e01f-6300-92d9-5de148881313


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 15 92.024539877301 16.3

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

0 0 16.3

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 15.3 93.865030674847 16.3

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 16.3

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

O pessoal não docente de apoio ao MSES engloba funcionários afetos a três departamentos (DAO, DEM e DEGEIT) e presta apoio às áreas de
gestão académica, gestão financeira e de serviços técnicos. A coordenação é assegurada por 3 técnicos superiores (1 por departamento). O apoio
administrativo é assegurado por 1 coordenador técnico (DEGEIT), 3 técnicos superiores (2 DAO, 1 DEM) e 2 assistentes técnicos (2 DAO) e os
serviços técnicos de apoio são assegurados por 4 técnicos superiores (2 DAO e 2 DEM), 2 assistentes técnicos (1 DAO e 1 DEM) e 1 assistente
operacional (DAO). 
O secretariado académico é responsável pelas atividades de apoio ao serviço docente, à elaboração de horários e calendarização de exames, à
gestão de turmas, a avaliações e provas públicas, arquivo documental e comunicação com alunos e docentes. 
Os serviços técnicos e de apoio asseguram a manutenção de equipamentos e instalações e o funcionamento de laboratórios em condições de
usabilidade, higiene e segurança.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff supporting MSES includes employees engaged to three departments (DAO, DEM and DEGEIT) and provides support to academic
and financial management and technical services. Coordination is ensured by 3 senior technicians (1 per department). Administrative support is
provided by 1 technical coordinator (DEGEIT), 3 senior technicians (2 DAO, 1 DEM) and 2 technical assistants (2 DAO) and technical support
services are provided by 4 senior technicians (2 DAO and 2 DEM), 2 technical assistants (1 DAO and 1 DEM) and 1 operational assistant (DAO). 
The academic secretariat is responsible for the support of the teaching activities, preparation of schedules and examinations calendar, class
management, evaluations, archives and communication with students and teachers. 
Technical and support services ensure the maintenance of equipment and facilities and the operation of laboratories in terms of usability, hygiene
and safety.

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

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Carla Martins: Bachelor Degree in Accounting and Administration 
Diana Patoilo: PhD in Chemistry 
Estela Pinto: Degree in Secretarial Technician 
Jorge dos Santos: Master in Tourism Management and Development 
Magda dos Santos: Master in Biochemistry and Food Chemistry 
Maria Goreti Melo: 12th grade 
Maria Madalena Barbosa: basic education (Primary Instruction) 
Maria Manuela Marques: Degree in Materials Engineering 
Nuno da Costa: 12th grade 
António Festas - Master in Mechanical Engineering 



Carla Maio - Degree in Ceramics and Glass Engineering 
Cátia Pôncio - Degree in Accounting and Public Administration 
João Teles - Degree in Mechanical Engineering 
Ricardo Beja - Integrated Master in Mechanical Engineering 
Maria Isabel Januário - 9th Year 
Ana Paula Nunes - 12th Year 
Sónia Fidalgo - Degree in New Communication Technologies

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
22

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 10
2º ano curricular 4
3º ano curricular 8
 22

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 11 5 19
N.º de colocados / No. of accepted candidates 9 4 14
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 5 4 9
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 14.7 13.1 11.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 17 14 14

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A maioria dos estudantes são estrangeiros provenientes da América do Sul (nomeadamente Brasill, Africa e Médio Oriente. O programa Doutoral
tem uma procura importante de candidatos dos países dos PALOP.
Os alunos nacionais e uma boa parte dos estrangeiros são cidadãos ativos, i.e., com uma atividade profissional paralela ao doutoramento.
As formações anteriores são muito variadas, ainda assim há uma preponderância para uma formação previa na área das engenharias, não
decorrendo daqui que os alunos pretendam desenvolver essa mesma área ao nível dos estudos do 3º ciclo, nomeadamente no PDSEAC.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Most of the students are foreigners from South America (notably Brasil) , Africa and the Middle East. The Doctoral program has a strong demand by
candidates from PALOP countries.National students and most foreigners are active citizens, i.e., with a professional activity parallel to the
doctorate.The previous training is very varied, but there is still a preponderance for a previous education in the area of engineering, which does not
mean that students intend to develop this same area at the level of the 3rd cycle studies, namely in the PDSEAC.



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 1 1 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 0 0 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Wagb Ajeed (2019) Transferência de calor por convecção em escoamentos de nanofluídos não newtonianos em micro permutadores de calor. 
Isata Teixeira Lemba (2019) Planeamento de energia elétrica no Namibe (Angola): a inserção das energias renováveis na busca de um mix
energético sustentável. 
Gabriel António de Sá (2018) Energia e alterações climáticas: contributos para o desenvolvimento de uma estratégia para Timor-Leste. 
Bruno Alexandre Abreu da Silva (2018) Caracterização e modelação do comportamento reológico de nanofluídos. 
Diogo Antunes Gonçalves (2017) Metamodelos e otimização em sistemas de gestão de energia. Programa Doutoral em Sistemas Energéticos e
Alterações Climáticas. 

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). 
Wagb Ajeed (2019) Transferência de calor por convecção em escoamentos de nanofluídos não newtonianos em micro permutadores de calor. 
Isata Teixeira Lemba (2019) Planeamento de energia elétrica no Namibe (Angola): a inserção das energias renováveis na busca de um mix
energético sustentável. 
Gabriel António de Sá (2018) Energia e alterações climáticas: contributos para o desenvolvimento de uma estratégia para Timor-Leste. 
Bruno Alexandre Abreu da Silva (2018) Caracterização e modelação do comportamento reológico de nanofluídos. 
Diogo Antunes Gonçalves (2017) Metamodelos e otimização em sistemas de gestão de energia. Programa Doutoral em Sistemas Energéticos e
Alterações Climáticas. 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Pode concluir-se que, de um modo geral, os alunos do PDSEAC têm tido sucesso escolar nas UC de todas as áreas científicas do PD. Dos alunos
que se sujeitam a avaliação (mais de 75% dos alunos inscritos), a taxa de aprovação em todas as áreas científicas é sempre superior a 75%. A
diferença entre os alunos inscritos e os que se sujeitam a avaliação encontra razão nas já apontadas características dos alunos candidatos ao
PDSEAC (alunos com atividade profissional).
Merecem destaque as UC obrigatórias em que a área científica é a principal do PD com taxas de aprovação de 100%. 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
It can be concluded that, in general, PDSEAC students have had school success in the CU of all scientific areas of the PD. Of the students who
undergo evaluation (more than 75% of the students enrolled), the approval rate in all scientific areas is always higher than 75%. The difference
between the students enrolled and those who undergo evaluation is right in the already pointed characteristics of the candidates for the PDSEAC
(students with professional activity).
The mandatory UC in which the scientific area is the main one of the PD with approval rates of 100% deserve to be highlighted. 

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). 

Não foi possível encontrar dados referentes ao desemprego de diplomados do ciclo de estudos, mas atendendo ao conhecimento do percurso dos
diplomados podemos concluir que será 0%.
Nos doutorados em SEAC temos empresários, docentes do ensino superior e investigadores.

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). 

It was not possible to find data on the unemployment of graduates of the study cycle, but given the knowledge of the path of the graduates we may
conclude that it is 0%. The doctorates in SEAC are entrepreneurs, higher education teaching staff and researchers.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os alunos do PDSEAC podem ser agrupados da seguinte forma:
- Docentes do ensino superior, em especial alunos internacionais (38%)
- Estudantes com excelente percurso académico, em certos casos já ligados a projetos de investigação na instituição (13%).
- Quadros médios e superiores de organismos públicos relacionadas com energia (25%).
- Empresários (25%)
Relativamente aos dois primeiros grupos não se coloca a questão da empregabilidade, existindo a convicção de que a obtenção do grau permitirá
consolidar e progredir nas suas carreiras. Relativamente ao último grupo, a frequência do PDSEAC e a obtenção do diploma permita progredir para
carreiras na academia.



6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
PDSEAC students may be classified as follows:
- Higher education teachers, in particular as international students (38%)
- Students with excellent academic background, in some cases already linked to research projects in the institution (13%)
- Middle and upper managers of energy related public bodies (25%).
- enterpreuneurs (25%.
With regard to the first two groups, there is no question of employability, and there is a belief that PhD degree will allow them to consolidate and
advance their professional careers. For the latter group, PDSEAC attendance and the PhD degree will allow you to progress to careers at the
academy.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT)
/ Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

Tecnologia Mecânica e Automação – TEMA Muito bom universidade
de aveiro 5 N/A

Centro de Estudos do Ambiente e do Mar - CESAM Excelente Universidade
de Aveiro 6 N/A

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

de Aveiro 5 N/A

Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de
Aveiro - IEETA Muito bom 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/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09
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/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

O corpo docente do PDSEAC tem estado associado a projetos de I&D relacionados com a área da energia e das alterações climáticas, de cariz
académico e em consórcio com empresas. Tem-se envolvido igualmente na prestação de serviços à comunidade e formação avançada no domínio
da sustentabilidade dos sistemas energéticos ae das alterações climáticas, seus efeitos e mitigação.
Nos projetos que têm sido desenvolvidos tem sido privilegiada uma aborgagem que integra as questões da geração, procura e oferta de energia e a
sua sustentabilidade, nomeadamente a integração de recursos e tecnologias baseados em recurso renováveis e os desafios, económicos, sociais e
ambientais, associados a essa geração de energia e a sua relação com as alterações climáticas, reconhecendo que estas têm sido uma das
soluções mais commummente apontadas para as preocupações das sociedades mais desenvolvidas.
Em linha com a missão da UA, existe uma forte ligação à sociedade e ao tecido empresarial da região, salientando que o território geográfico de
influência é caracterizado por indústrias de setores consumidores intensivos de energia onde as soluções exploradas no PDSEAC são essenciais
para a mudança necessária para responder aos desafios das alterações climáticas. A procura por formação avançada em sistemas energéticos
sustentáveis e alterações climáticas revela um publico maioritariamente de quadro superiores de empresas que justiça a constatação do
contributo real do PDSEAC para a região e para o pais, incluindo uma dimensão crescente da procura por parte de estudantes internacionais, para
as respostas aos desafios nas áreas científicas do programa.

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. 

PDSEAC's teaching staff has been associated with R&D projects related to energy and climate change, academic and corporate consortium. It has
also been involved in providing community services and advanced training in the field of sustainability of climate change energy systems, their
effects and mitigation.
In projects that have been developed, a well-being has been privileged that integrates the issues of energy generation, demand and supply and their
sustainability, namely the integration of resources and technologies based on renewable resources and technologies and challenges, social and
environmental, coupled with this generation of energy and its relationship with climate change, recognising that these have been one of the most
commonly pointed solutions to the concerns of the most developed societies.
In line with the UA's mission, there is a strong link to society and the business firms of the region, stressing that the geographical territory of
influence is characterized by industries in energy-intensive consumer sectors where solutions explored in the PDSEAC are essential for the change
needed to meet the challenges of climate change. The search for advanced training in sustainable energy systems and climate change reveals a
largely larger number of companies that justify the actual contribution of the PDSEAC to the region and the country, including an increasing on the
demand by international students, for answers to challenges in the scientific areas of the programme.

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. 

16 - 19. “KATCH_e - Knowledge Alliance on Product-Service Development for the Circular Economy and Sustainability in Higher Education”,
Erasmus+;parceiros: Portugal, Espanha, Áustria e Dinamarca; Orçamento: 999 951,0 €; UA: 74 861,0€.
17-19. “Variabilidade e intermitência: Oxi-gasificação de biomassa para produção de gás de síntese”, Centro2020, FEDER. Orç UA (€): 1 217 502,4.
17-19. projeto “Produção de gás por gasificação de biomassa para substituição de gás natural”,no âmbito de “InPaCTus", Co-promoção I&D
Empresas, lider: The Navigator Company, Orç (€)l: 12 260 067,8; UA: 2 429 723,6.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09


18-19. “Policy and technology analysis of waste/biomass residue gasification for energy production in Portugal”, Project CMU/TMP/0032/2017,
Exploratory Research Proposals under the Carnegie Mellon Portugal Program – 2017. Orç (€): 96 000. UA: 38 000.

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. 

16 - 19. "KATCH_e - Knowledge Alliance on Product-Service Development for the Circular Economy and Sustainability in Higher Education",
Erasmus+; partners: Portugal, Spain, Austria and Denmark; Budget: 999 951.0 €; UA: 74 861,0€.
17-19. "Variability and burst: Biomass oxygen ification for synthesis gas production", Centro2020, ERDF. Budget UA (€): 1 217 502.4.
17-19. project "Biomass gas production for natural gas replacement", under "InPaCTus", Co-promotion R&D Companies, leader: The Navigator
Company, Budget (€): 12 260 067.8; UA: 2 429 723.6.
18-19. "Policy and technology analysis of waste/biomass residue gasification for energy production in Portugal", Project CMU/TMP/0032/2017,
Exploratory Research Proposals under the Carnegie Mellon Portugal Program - 2017. Budget (€): 96 000; UA: 38 000.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 40
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) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 19
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 1

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). 
Por via do programa Erasmus+ a UA tem acordos com mais de 50 parceiros (ex. Univ. Autónoma de Barcelona, Uni. De Novi Sad, Univ. Pádua, Univ.
Bergamo, Univ. Stralsund). Existem também acordos bilaterais, com intervenção de docentes do PDSEAC, nomeadamente com o Brasil e outros
países lusófonos, o que tem fomentado a realização de projetos conjuntos e igualmente a chegada de alunos internacionais ao PD A Universidade
de Aveiro integra o European Consortium of Innovative Universities, na área da Energia. Existem ainda diversas parcerias internacionais de
carácter mais informal, mas igualmente eficaz, através de intercâmbio de docentes e estudantes, parceria na organização de conferências e
eventos formativos, etc.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Within the Erasmus+ programme the UA has agreements with more than 50 partners (e.g. Univ. Autónoma de Barcelona, Uni. De Novi Sad, Univ.
Pádua, Univ. Bergamo, Univ. Stralsund). There are also bilateral agreements, with the intervention of PDSEAC professors, namely with Brazil and
other Portuguese speaking countries, which has fostered the realization of joint projects and also the arrival of international students to the PD. The
University of Aveiro is part of the European Consortium of Innovative Universities, in the area of Energy. In addition, there are several more informal,
but equally effective agreements, for the exchange of teachers and students, for partnership in the organisation of conferences and training events,
etc.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
A maioria dos estudantes são oriundos de outras universidades, nomeadamente internacionais.

6.4. Eventual additional information on results.
Most students come from other universities, particularly international universities.

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

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

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

7.1.2._RelCurso_9958_2018_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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

<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 
A energia, bem como as alterações climáticas são áreas científicas estratégicas da UA e a oferta nestas áreas inclui o 2º e 3º ciclos, podendo ser
entendido de forma integrada com o mestrado em sistemas energéticos sustentáveis.
O programa doutoral tem sido crescentemente procurado por alunos estrangeiros, criando um ambiente multicultural de partilha de experiências,
conhecimento e cultura que enriquece o conjunto e consequentemente o programa e a universidade.
A natureza transdisciplinar do PD é um dos pontos fortes, uma vez que permite uma visão sistémica e integrado dos temas actuais associados aos
desafios das alterações climáticas, que decorre da formação dos docentes afetos ao PD e da formação oferecida.
O núcleo de docentes é formado por uma equipa relativamente jovem, com formação reconhecida internacionalmente e com uma atividade de
investigação dinâmica, crescente e com impacto nacional e internacional. Nesta atividade de investigação é usual que estejam incluídos alunos do
PDSEAC. O conjunto de docentes, bem como os estudantes são incentivados a participar em conferências internacionais, para apresentação dos
seus trabalhos de investigação.
Uma das principais características da UA é a sua ligação à sociedade em geral e ao tecido industrial em particular. 
A área de influência da UA caracteriza-se por uma forte implantação industrial de sectores consumidores intensivos de energia, onde as questões
da eficiência energética ganham enorme importância. A UA reconhece o PDSEAC como uma peça fundamental da sua estratégia de
desenvolvimento da área científica e como áreas de interface com a sociedade. 
A IEUA, a UA - Coopera, AIESEC, Parque da Ciência e Inovação da UA (PCI), IDAD e a Aveiro Smart Business permitem a criação de boas interfaces
universidade empresa, sendo promovida pelos alunos e corpo docente um elevado número de eventos na área de energia e alterações climáticas,
na perspetiva de ligação à comunidade. 
É ainda na região centro que estão implantadas algumas das mais inovadoras e dinâmicas empresas do país ligadas
directamente ao sector energético e onde existe um público-alvo constituído por quadros superiores destas empresas.



A presença de Instalações físicas modernas e adequadas a um bom funcionamento do ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas e laboratórios).
Outro ponto forte é o suporte de várias UI da UA e da actual reitoria, nomeadamente o CESAM, o TEMA, e o GOVCOPP, todos com um interesse
especial nas áreas da Sustentabilidade de sistemas energéticos e Alterações Climáticas.
O acesso a bibliografia, bases de dados internacionais, software, equipamentos de laboratório e materiais didáticos adequados. 
Mecanismo interno de garantia de qualidade do processo de ensino-aprendizagem acreditado pela A3ES, com procedimentos de monitorização e
introdução de melhorias (SGQ, nomeadamente na avaliação das UCs, potenciando a identificação de problemas e a sua solução), recentemente
aplicado também aos programas doutorais.

8.1.1. Strengths 
Energy, as well as, climate change are strategic scientific areas of the UA and teaching offer in these areas includes the 2nd and 3rd cycles, and can
be understood in an integrated way with the master's degree in sustainable energy systems.
The doctoral program has been increasingly sought after by foreign students, creating a multicultural environment for sharing experiences,
knowledge and culture that enriches students and teaching staff and consequently the program and the university.
The transdisciplinary nature of the DP is one of the strengths, since it allows a systemic and integrated view of the current themes associated with
the challenges of climate change, which stems from the training of teaching staff and also the training offered.
The teachers' core is formed by a relatively young team, with internationally recognized PhD and with a dynamic, increasing and nationally impacted
research activity. In this research activity it is usual to have PDSEAC students included as authors. Teaching staff, as well as students are
encouraged to participate in international conferences and to communicate their research work.
One of the main characteristics of the UA is its connection to society in general and to the industrial firms in particular. 
The UA's area of influence is characterized by a strong industrial deployment of energy-intensive consumer sectors, where energy efficiency issues
are of enormous importance. The UA recognizes PDSEAC as a key part of its scientific development strategy and as areas of interface with society. 
The AU - Coopera, AIESEC, the Science and Innovation Parc, IDAD and Aveiro Smart Business allow the creation of excellent company - university
interfaces, being promoted by students and faculty members a high number of events in the area of energy and climate change, in connection to the
community. 
It is also in the central region that some of the most innovative and dynamic companies in the country linked to directly to the energy sector and
where there is a target audience consisting of senior management.
The presence of modern physical facilities suitable for a proper functioning of the study cycle (school spaces, libraries and laboratories).
Access to bibliography, international databases, software, laboratory equipment and appropriate teaching materials is also pointed out as a strong
point.
Another strong point stems from the support of several research units and the current rectory, namely the Associated Lab (CESAM and TEMA, and
GOVCOPP), all with a very special interest in these areas of sustainability of energy systems and Climate change.
Internal quality assurance mechanism of the teaching-learning process accredited by A3ES, with procedures for monitoring and introducing
improvements (SGQs, namely in the evaluation of CBs, enhancing problem identification and their solution), recently also applied to doctoral
programs.

8.1.2. Pontos fracos 
A estrutura multidisciplinar e interdepartamental que constitui um ponto forte conforme referido no parágrafo anterior é simultaneamente uma
fraqueza de que temos consciência. De facto, a estrutura distribuída do presente programa doutoral levanta uma exigência complementar ao nível
da coordenação dos recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento do curso.
A dificuldade em envolver os alunos nas atividades inerentes ao processo de elaboração de tese de doutoramento, depois da conclusão das
unidades curriculares do 1º ano, conduzindo a taxas de finalização do curso inferiores ao desejável.
A proporção de docentes em funções de Professor Associado e Catedrático é ainda insuficiente face aos números indicados na legislação, ainda
que seja uma situação que apresenta melhorias graduais
A divulgação do PD ainda está aquém do necessário para que impulsione a procura.

8.1.2. Weaknesses 
The multidisciplinary and interdepartmental structure that constitutes a strong point as referred to in the preceding paragraph is both a weakness
that we are aware of. In fact, the distributed structure of this doctoral programme raises a complementary requirement in the coordination of human
and material resources necessary for the proper functioning of the course.
The difficulty in involving students in the activities inherent to the doctoral process, after the completion of the curricular units of the 1st year, leading
to rates of completion of the course lower than desirable.
The proportion of teachers in associate and professor's roles is still insufficient in view of the numbers indicated in the legislation, even though it is a
situation that presents gradual improvements.
The disclosure of the PD is still below what is necessary for it to boost demand.

8.1.3. Oportunidades 
A possibilidade de inclusão numa rede internacional de universidades, através dos actuais contactos e colaborações do corpo docente é,
provavelmente, uma oportunidade ao crescimento e sustentabilidade deste ciclo de estudos. A rede de colaborações e contactos pode resultar em
visitas de docentes ou em entrada de alunos para formação (no programa completo ou em parte dele).
A UA está integrada numa região onde o setor empresarial muito dinâmico que continua a fomentar a procura de mão-de-obra qualificada e
especializada sendo a formação em sustentabilidade e alterações climáticas muito valorizada pelo mercado de trabalho.
A oferta de formação anterior no Mestardo em Sistemas Energéticos Sustentáveis pode permitir a continuidade de trabalhos de investigação
iniciados e aprofundamento da formação nestas áreas científicas.
A Universidade de Aveiro continua empenhada em desenvolver esforços no sentido de se criarem melhores condições às equipas de Direção de
Curso, para poderem fomentar um debate mais contínuo e aprofundado, tanto com estudantes, como com os outros docentes, de modo a fortalecer
o suporte, o desenvolvimento e a consolidação desta área científica.
A Universidade de Aveiro é uma Universidade de referência, em termos nacionais e internacionais, integrada numa grande rede de instituições.
A possibilidade de reforçar a criação de equipas de trabalho multidisciplinares e interdisciplinares e realização de projetos de investigação e ensino
conjuntos.
A promoção de uma maior integração e participação dos estudantes do PD em associações e conferências relevantes de caráter internacional para
a área científica.
Diversidade de formações prévias de base dos estudantes permite explorar diversas áreas complementares no domínio da área científica e no
âmbito dos objetivos do PD. 
A crescente relevância das questões da sustentabilidade dos sistemas energéticos e das alterações climáticas, em termos de discussão pública e
de emergência política.

8.1.3. Opportunities 
The possibility of inclusion in an international network of universities, through current contacts and collaborations of the faculty is probably an
opportunity for the growth and sustainability of this cycle of studies. The network of collaborations and contacts may result in teaching staff visits or



incoming students for the DP (in the full program or in part of it).
The UA is integrated into a region where the very dynamic business sector that continues to foster the demand for skilled and specialised labor and
training in sustainability and climate change, greatly valued by the labour market.
The previous training offer in the Master's degree in Sustainable Energy Systems can allow the continuity of research work initiated and deepening
training in these scientific areas.
The University of Aveiro remains committed to making efforts to create better conditions for course management teams, so that they can foster a
more continuous and in-depth debate with both students and others teachers, in order to strengthen the support, development and consolidation of
this scientific area.
The University of Aveiro is a reference University, in national and international terms, integrated into a large network of institutions.
The possibility of strengthening the creation of multidisciplinary and interdisciplinary work teams and conducting joint research and research
projects.
The promotion of greater integration and participation of PD students in relevant international associations and conferences for the scientific field.
Diversity of students' background allows exploring several complementary areas in the field of the scientific area and within the scope of the DP
aims.
The growing relevance of the sustainability issues of energy systems and climate change in terms of public discussion and political emergency.

8.1.4. Constrangimentos 
Os principais constrangimentos ao sucesso deste ciclo de estudos passam principalmente pela sua concorrência. A proximidade da Universidade
do Porto e da Universidade de Coimbra que disponibilizam programas de estudos de 3º ciclo nas mesmas áreas, associados ao programa MIT
Portugal, poderá constituir um constrangimento.
A maioria dos alunos que têm frequentado o programa doutoral são trabalhadores estudantes, que procuram no doutoramento uma forma de
evolução intelectual, social ou mesmo profissional na medida em que o grau lhes possa alcançar posições e funções mais interessantes, mas
dependendo financeiramente da actividade profissional desenvolvida em paralelo com o curso. Esta circunstância, sendo respeitável, limita de
forma relevante a disponibilidade do aluno, e consequentemente a sua produtividade científica assim como o tempo necessário à conclusão do grau
académico, podendo inclusive ser a causa de insucesso por desistência.
A manutenção e fortalecimento das parcerias exigem um esforço contínuo, que é difícil manter com a reduzida dimensão do corpo docente.
Os Constrangimentos financeiros do Ensino Superior e da UA podem condicionar a manutenção e renovação de equipamento laboratorial de apoio a
aulas.
Os cortes orçamentais podem dificultar a contratação de pessoal docente e a abertura de concursos para Professor Associado e Catedrático.

8.1.4. Threats 
The main constraints to the success of this cycle of studies are mainly due to their competition. The proximity of the University of Porto and the
University of Coimbra that provide 3rd cycle study programs in the same areas, associated with the MIT Portugal program, may be an
embarrassment.
Most students who have attended the doctoral program are student workers, who seek in phD a form of intellectual, social or even professional
evolution in so far as the degree can reach them more positions and functions but depending financially on the professional activity developed in
parallel with the course. This condition, being respectable, significantly limits the student's availability, and consequently his/her scientific
productivity as well as the time required to complete the academic degree, and may even be the cause of failure by Withdrawal.
The maintenance and strengthening of partnerships require a continuous effort, which is difficult to maintain with the small dimension of faculty.
Financial constraints of Higher Education and on the UA may condition the maintenance and renewal of laboratory equipment to support
experimental classes.
Budget cuts can make it difficult to hire teaching staff and open competitions for Associate professor.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 - Melhorar a interligação ente as 3 áreas de base do PD, através de um maior número de co-orientações conjuntas entre docentes dos vários
Departamentos. 
2 – Continuar e reforçar a realização de seminários no âmbito do PD (na unidade curricular de Preparação de Projeto de Tese) que reúna alunos e
docentes, com temas interdisciplinares e nas várias dimensões da temática de sistemas energéticos e alterações climáticas.
3 – Continuar o compromisso de organização de conferências internacionais envolvendo investigadores e alunos dos Departamentos da UA
envolvidos no PD.
4 – Organização de workshops com periodicidade regular envolvendo docentes do curso e investigadores das UI destinados à discussão e geração
de uma base de dados de propostas de doutoramento, com orientação de mais do que um docemente e envolvendo mais do que um departamento
5 – Alteração da estrutura curricular de forma a aumentar o envolvimento dos alunos no seu projeto de investigação desde o 1º ano. 
6 – Maior envolvimento dos alunos em projetos de investigação da UA de forma a melhorar o seu envolvimento nos anos subsequentes ao ano
curricular e a sua prestação na sua própria atividade de investigação.
7 - Promoção de ações de divulgação do PD junto de público-alvo potencial, pelo incentivo à participação dos alunos em conferências internacionais
e à publicação em revistas científicas que aumentem a visibilidade do ciclo de estudos e pela atração de bolseiros em projetos de investigação para
frequentar o PD. 
8 – Manutenção (dinâmica) da página de Facebook onde são divulgados eventos organizados no âmbito do PD, eventos onde alunos e professores
participem, resultados de investigação em projetos, teses e estágios, e outros temas que permitam a maior divulgação do PDSEAC.

8.2.1. Improvement measure 
1 - Improve interconnection between the 3 base areas of the PD, through a greater number of joint co-orientations between teachers from the
various Departments. 
2 – Keep and strengthen the organization of seminars within the PD (in the curricular unit of Thesis Project Preparation) that brings together students
and teachers, with interdisciplinary themes and in the various dimensions of the theme of energy systems and climate change.
3 – Keep the commitment to organize international conferences involving researchers and students from the AU Departments involved in the PD.
4 – Organization of workshops with regular periodicity involving course teachers and researchers for the discussion and generation of a database of
doctoral proposals, with guidance of more than one sweetly and involving more than one Department
5 – Change of curriculum structure in order to increase students' involvement in their research project since the 1st year. 
6 – Greater involvement of students in UA research projects in order to improve their involvement in the years following the curriculum year and
their provision in their own research activity.
7 -Promotion of actions to disseminate the PD to a potential target audience, by encouraging the participation of students in international
conferences and the publication in scientific journals that increase the visibility of the cycle of studies and by attracting scholarship holders in
research projects to attend the PD. 



8 – Maintenance (dynamics) of the Facebook page where events organized within the PD are disclosed, events where students and teachers
participate, research results in projects, theses and internships, and other topics that allow the greater dissemination of PDSEAC .

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1 – Alta; 1 ano
2 – Alta; 1 ano 
3 – Alta; 1 ano
4 – Alta; 1 no
5 – Alta; 1 ano
6- Alta; 1 ano
7 – Alta; 1 ano
8 – Alta; 1 ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1 - High; 1 year
2 - High; 1 year
3 - High; 1 year
4 - High; 1 in
5 - High; 1 year
6- High; 1 year
7 - High; 1 year
8 - High; 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
1 - Número de orientações com professores de diferentes áreas científicas dentro do PD.
2 – Número de seminários realizados, número de participantes (alunos de cada ano; docentes)
3 - Número de conferências internacionais na área e número de participantes.
4 – Número de workshops, docentes e alunos envolvidos nas workshops
5- Aprovação da estrutura curricular pelos órgãos competentes; Número de graduados e teses concluídas.
6 – Número de alunos envolvidos em projetos de investigação da UA ou próprios; 
7 - Número de publicações dos alunos e participações em conferencias internacionais
8- Número de publicações relacionadas com o PD e alcance da página; número de candidatos nas próximas fases de candidatura. 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1 - Number of orientations with teachers from different scientific areas within the PD.
2 - Number of seminars held, number of participants (students each year; teachers)
3 - Number of international conferences in the area and number of participants.
4 - Number of workshops, teachers and students involved in the workshops
5- Approval of the curriculum structure by the competent bodies; Number of graduates and theses completed.
6 - Number of students involved in AU or own research projects;
7 - Number of student publications and participation in international conferences
8- Number of publications related to the PD and page range; number of candidates in the next stages of application.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Como característica principal deste Programa Doutoral salienta-se a sua interdisciplinaridade, integrando tanto áreas de engenharia e ambiente
como as de economia e gestão, proporcionando uma análise dos sistemas energéticos numa ótica do desenvolvimento sustentável e integrando
fatores de mitigação e adaptação às alterações climáticas. É ainda objetivo do Programa Doutoral a capacitação dos estudantes para o
desenvolvimento autónomo de trabalho de investigação e desenvolvimento através da sua integração em equipas de investigação, com especial
destaque para a fase de preparação e elaboração da Tese. A redução da parte letiva do Programa Doutoral a um semestre pretende responder às
aspirações dos candidatos por ter mais tempo dedicado à investigação. Esta reestruturação acaba por efectivar o que era já a experiência passada
do programa Doutoral, uma vez que todas as UC eram orientadas para os trabalhos de investigação de cada aluno. A acrescer torna-se essencial
fazer esta mudança para responder à exigências futuras, de forma a aumentar o sucesso na captação de candidatos, bem como aumentar a taxa de
conclusão do curso e diminuir o tempo médio despendido. O objetivo da redução do número de UC é garantir aos alunos do 1º ano a disponibilidade
para, o mais brevemente possível definirem e iniciarem o seu projeto de investigação, e pretendendo aumentar a sua motivação ao colocar em
contacto com temas transdisciplinares relacionados com energia, sustentabilidade e alterações climáticas que lhes são disponibilizados na UC
Energia e alterações climáticas, numa lógica de sistema. Não se pretende descurar o apoio tutorial, que se julga necessário ao avanço dos
trabalhos de investigação neste ponto, o que justifica o método de avaliação escolhido para esta UC. para prosseguir os estudos e acelerando a
conclusão dos trabalhos, o que fará crescer a atratividade do curso. Para além da criação desta UC acima referida acrescenta-se: (i) criação da UC
Metodologias de Investigação em Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas, que visa aprofundar metodologias qualitativas e quantitativas
aplicadas à área da energia, sustentabilidade e alterações climáticas; (ii) a substituição de Projeto de Tese I e Projeto de Tese II por Preparação de
Projeto de Tese no 1º semestre do 1º ano, com um acréscimo para 30 ects, que espelham a importância dada ao inicio, tão atempado quanto
possível, dos trabalho de investigação do aluno; (iii) criação da UC Opção livre para permitir aos alunos optar pela formação numa área diferente da
do PDSEAC, mas que seja importante para o seu trabalho de investigação.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The main feature of this Doctoral Program is its interdisciplinarity, integrating both engineering and environmental areas as well as economics and
management, providing an analysis of energy systems from a sustainable development perspective and integrating mitigation and adaptation
factors to climate change. The objective of the Doctoral Program is to train students for the autonomous development of research and development
work through their integration in research teams, with special emphasis on the preparation and preparation of the Thesis. The reduction of the
academic part of the Doctoral Program to one semester aims to respond to the aspirations of the candidates by having more time dedicated to
research. This restructuring ends up what was already the past experience of the Doctoral program, since all the UCs were oriented to the research
work of each student. In addition, it is essential to make this change to meet future demands in order to increase success in attracting applicants, as



well as increase the rate of completion of the course and decrease the average time spent. The goal of reducing the number of UCs is to ensure that
1st year students are available to define and start their research project as soon as possible, and to increase their motivation by bringing in contact
with transdisciplinary themes related to energy, sustainability. and climate change available to them at UC Energy and Climate Change, in a system
logic. It is not intended to neglect the tutorial support, which is deemed necessary for the advancement of research work at this point, which justifies
the evaluation method chosen for this course. to continue the studies and accelerating the completion of the work, which will increase the
attractiveness of the course. In addition to the creation of this aforementioned UC, it is added: (i) the creation of the Research Methodologies for
Energy Systems and Climate Change, which aims to deepen qualitative and quantitative methodologies applied to the area of   energy, sustainability
and climate change; (ii) the replacement of Thesis Project I and Thesis Project II by Preparation of Thesis Project in the 1st semester of the 1st year,
with an increase to 30 ects, reflecting the importance given to the beginning, as early as possible, of the work. student research; (iii) creation of the
UC Free Option to allow students to opt for training in an area other than PDSEAC, but which is important for their research work.

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

9.2. N/A

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

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

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

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

Energia ENER 174 0 -
Qualquer área cientif ica QAC 0 6 -
(2 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - 1/1

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/1

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Energia e alterações climáticas ENER SEM 324 60 TP 12
Metodologias de investigação em Sistemas
Energéticos e Alterações Climáticas ENER SEM 324 60-TP 12

Opção livre QAC SEM 162 - 6 optativa
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 1/2

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1/2



9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Preparação de Projeto de Tese ENER SEM 162 30OT 30
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 2

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese ENER ANUAL 1620 20OT 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 3

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese ENER ANUAL 1620 20OT 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Energia e Alterações Climáticas

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Energia e Alterações Climáticas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Energy and Climate Change

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

9.4.1.3. Duração:



SEMESTRAL (1ª semestre)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
60TP

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (6TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando José Neto da Silva (6TP)
João Carlos de Oliveira Matias (6TP)
Luis António da Cruz Tarelho (6TP)
Mara Teresa da Silva Madaleno (6TP)
Margarida Isabel Cabrita Marques Coelho (6TP)
Margarita Matias Robaina (6TP)
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia (6TP)
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes (6TP)
Nelson Amadeu Dias Martins (6TP)
Qualquer um dos docentes envolvidos no programa doutoral. Horas de contato variáveis.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo proporcionar aos estudantes de doutoramento o contacto com conceitos, estado da arte, temas atuais e
desafios futuros relacionados com energia, sustentabilidade, e alterações climáticas, numa perspetiva de sistema e transdisciplinar. Esta UC
pretende alinhar-se com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas, Agenda 2030) que são entendidos como oportunidades
de desenvolvimento de investigação com impacto na sociedade. A UC tem como objetivo essencial dotar os estudantes da visão sistémica
necessária à investigação na área transdisciplinar da energia, com conteúdos de engenharia, engenharia do ambiente e economia e gestão, já
presentes anteriormente no ciclo de estudos e que o definem. Esta UC também permite introduzir os alunos a tópicos complementares à sua
formação de base através da realização de seminários dados por convidados externos, considerados relevantes para os diversos temas a ser
abordados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide PhD students with contact with concepts, state of the art, current issues and future challenges related to energy,
sustainability, and climate change, from a transdisciplinary perspective. This CU aims to align with the Sustainable Development Goals (United
Nations, Agenda 2030) which are understood as opportunities for research development with impact on society. The main objective of the course is
to provide students with the systemic vision necessary for research in the transdisciplinary field of energy, with mechanical engineering,
environmental engineering and economics and management contents, already present in the DP. This course also introduces students to topics
complementary to their basic training through seminars given by external guests, considered relevant to the various topics to be addressed.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – Economia e energia
Recursos energéticos 
Política energética e regulação 
Mercados de energia
Economia da energia e das alterações climáticas
Comportamento energético

2 – Processos e tecnologias e conversão de energia
Processo de conversão energética de combustíveis
Tecnologias conversão para produção de calor e eletricidade
Análise de Sistemas de conversão de energia 
Eficiência Energética
As TICE na utilização racional da energia

3 – Energia e Alterações Climáticas
Impacto ambiental dos sistemas de conversão
Avaliação ambiental de alternativas energéticas
Ambiente, energia e desenvolvimento sustentável
Alterações climáticas: causas, consequências, mitigação e adaptação 

9.4.5. Syllabus:
1 - Economy and energy
Energy resources
Energy policy and regulation 



Energy markets
Energy and climate change economy
Energy behavior

2 - Processes and technologies in energy conversion
Fuel energy conversion process
Conversion technologies for heat and electricity production
Analysis of Power Conversion Systems
Energy Efficiency
ICTE in the rational use of energy

3 - Energy and Climate Change
Environmental impact of conversion systems
Environmental assessment of energy alternatives
Environment, energy and sustainable development
Climate change: causes, consequences, mitigation and adaptation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos desta Unidade Curricular foram desenvolvidos em torno de um conjunto de módulos que se julgam relevantes na área da energia,
entendida de forma transdisciplinar. No âmbito desses módulos pretende-se apresentar uma perspetiva histórica, estado de arte e desafios futuros
de investigação na área. Como tal, julga-se que os conteúdos estão em perfeita concordância com os objetivos pretendidos com esta Unidade
Curricular.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this CU have been developed around a set of modules that are considered relevant in the area of energy, understood in a
transdisciplinary way. In the context of these modules we intend to present a historical perspective, state of the art and future research challenges in
the area. As such, it is believed that the contents are in perfect agreement with the intended aims of this CU.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC apresenta uma estrutura modular, dividida em três partes. Cada uma incluindo diversos tópicos, sendo lecionada por diferentes docentes,
através de aulas expositivas incluindo a análise e discussão de artigos científicos, notícias e de outra bibliografia relevante, assim como da
investigação desenvolvida pelos docentes do PD. Pontualmente poderão ser convidadas individualidades externas à UA, caso se revele útil,
oportuno e relevante. Poderão ainda ser organizadas visitas a locais onde estejam a ser desenvolvidos estudos relevantes e com a qual haja uma
clara mais valia. 
A avaliação será realizada separadamente para cada um dos três módulos. A metodologia poderá variar em cada módulo, dependendo da dinâmica
de grupo criada, que pode variar de ano para ano. Poderá igualmente recorrer-se à elaboração de um artigo científico, que inclua uma reflexão
crítica sobre questões discutidas nas sessões ou poderão ser propostos testes de escolha múltipla, ou de resposta aberta.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU has a modular structure, divided into three parts. Each including several topics, being taught by different teachers, through exhibition classes
including the analysis and discussion of scientific articles, news and other relevant bibliography, as well as the research developed by the teachers
of the PD. Punctually, individualities may be invited external to the AU, if it proves useful, timely and relevant. Visits to places where relevant studies
are being developed and with which there is a clear value. 
The evaluation will be carried out separately for each of the three modules. The methodology may vary in each module, depending on the group
dynamics created, which can vary from year to year. It may also be used to draw up a scientific article, which includes a critical reflection on issues
discussed in the sessions or multiple-choice tests may also be proposed, or open response tests.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino apresentada pretende garantir o acompanhamento dos alunos de forma coerente ao longo do processo de aprendizagem.
Através da apresentação, análise e discussão dos temas energia, sustentabilidade e alterações climáticas, de forma transdisciplinar, os estudantes
têm oportunidade de ter uma visão sistémica necessária a que possam desenvolver a sua investigação futura de forma critica. A participação de
convidados externos também é coerente com o objetivo de discussão de temas atuais e desafios futuros das áreas da energia, sustentabilidade e
alterações climáticas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology presented aims to ensure the consistent monitoring of students throughout the learning process. Through the
transdisciplinary presentation, analysis and discussion of energy, sustainability and climate change subjects, students have the opportunity to
develop the necessary systemic view so that they can critically develop their future research. The participation of external guests is also consistent
with the objective of discussing current issues and future challenges in the areas of energy, sustainability and climate change.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir consoante a área de investigação.
Bibliografia Principal
Artigos Científicos
Revistas com maior impacto
Palavras-Chave
Bibliotecas Científicas

To be defined depending on the research area.
Main Bibliography
Scientific Papers
High Impact Journals
Keywords
Online Scientific Libraries

Anexo II - Metodologias de Investigação em Energia e Alterações Climáticas



9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Metodologias de Investigação em Energia e Alterações Climáticas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methodologies in Energy and Climate Changes

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

9.4.1.3. Duração:
SEMESTRAL (1º ano)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
60TP

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nelson Amadeu Dias Martins (10TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias (10TP)
Mara Teresa da Silva Madaleno (10TP)
Luis António da Cruz Tarelho (10TP)
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes (10TP)
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia (10TP)
Qualquer um dos docentes envolvidos no programa doutoral. Horas de contacto varáveis

Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias
Mara Teresa da Silva Madaleno
Luis António da Cruz Tarelho
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia
Any of the professors involved in the doctoral program. Variable contact hours.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC explora o desenvolvimento do processo de investigação concentrando-se nos passos que um aluno do programa doutoral precisa seguir a
fim de planear e desenvolver um projeto de investigação, incluindo as metodologias de investigação e os meios mais apropriados para comunicar
os resultados da pesquisa para diferentes públicos.
Após concluir com sucesso esta UC, o estudante deve ser capaz de: 
- identificar um problema de investigação
- identificar e compreender as diferentes perspectivas a partir das quais um problema pode ser investigado
- Desenvolver uma estratégia de investigação e como isso é traduzido em um projeto de investigação;
- Identificar as metodologias de investigação mais apropriadas;
- Definir o envolvimento do investigador no processo de investigação;
- Refletir sobre a importância dos processos éticos na investigação.
- Selecionar as formas mais apropriadas de comunicar os resultados da investigação para diferentes públicos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This CU explores the development of the research process focusing on the steps a student of the doctoral program needs to follow in order to plan
and develop a research project, including research methodologies and the most to communicate search results to different audiences.
After successfully completing this UC, the student should be able to: 
- identify an investigation problem
- identify and understand the different perspectives from which a problem can be investigated
- Develop a research strategy and how this is translated into a research project;
- Identify the most appropriate research methodologies;
- Define the involvement of the researcher in the investigation process;
- Reflect on the importance of ethical processes in research.
- Select the most appropriate ways to communicate research results to different audiences.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Perspectivas objetivas e subjetivas de investigação; 
2. A perspectiva do investigador; 
3. O âmbito e o objeto de investigação;



4. Hipóteses de investigação;
5. Ética em investigação;
6. Desenvolvimento das questões a investigar;
7. Estratégia de investigação;
8. Projeto de investigação;
9. Metodologia de investigação;
10. Desenvolvimento complementar das questões de investigação; 
11. Metodologias de comunicação e de reporting.

9.4.5. Syllabus:
1. Objective and subjective perspectives of investigation; 
2. The researcher's perspective; 
3. scope and subject-matter of investigation;
4. Hypotheses of investigation;
5. Ethics in research;
6. Development of the issues to be investigated;
7. Research strategy;
8. Research project;
9. Research methodology;
10. Further development of research issues; 
11. Communication and reporting methodologies.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta UC permite desenvolver o processo de investigação, concentrando-se nos passos que um doutorando necessita para planear e desenvolver
um projeto de investigação (PI). O programa é dividido em três partes. A primeira discute as perspectivas a partir das quais uma questão pode ser
investigada e como cada uma das perspectivas gera diferentes tipos de conhecimento. A segunda distingue os diferentes elementos de um PI. Para
produzir um PI eficaz, os diferentes elementos precisam ser integrados numa estratégia de investigação, i.e., num plano de ação que inclui escolhas
sobre perspectivas e metodologias de investigação. A terceira concentra-se nas principais metodologias que podem ser usadas para tratar um
tema de investigação. 
O aluno deve desenvolver uma perspectiva clara do que pretende investigar, e o seu nivel de contributo para a inovação, quais são as questões
específicas que devem ser abordadas e identificar e definir as metodologias apropriadas para alcançar os objetivos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This CU allows to develop the research process, focusing on the steps that a doctoral student needs to plan and develop a research project (RP).
The program is divided into three parts. The first discusses the perspectives from which an issue can be investigated and how each perspective
generates different types of knowledge. The second distinguishes the different elements from a RP. To produce an effective RP, the different
elements need to be integrated into a research strategy, i.e., into an action plan that includes choices about perspectives and research
methodologies. The third focuses on the main methodologies that can be used to address a research theme. 
The student should develop a clear perspective of what he intends to investigate, and his level of contribution to innovation, what are the specific
issues that should be addressed and identify and define the appropriate methodologies for achieving the objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Seminários com duração de 1 hora expositiva, seguindo-se um workshop sobre as temáticas da UC. Adicionalmente, a realização de palestras por
investigadores de reconhecido mérito nas temáticas que se visam explorar. Os estudantes são incentivados a participar em conferências da sua
área de investigação. Os estudantes deverão entregar três trabalhos, sob a forma de artigo científico, tendo como base de trabalho um artigo
científico publicado. A primeira tarefa implica que os alunos escrevam uma revisão da literatura com base nesse artigo selecionado (25%). A
segunda tarefa (25%) é a identificação dos métodos de investigação utilizados no artigo selecionado, combinada com a revisão de literatura anterior,
sob acompanhamento do docente envolvido. A terceira tarefa (50%) tem como base as duas tarefas anteriores, e respetivo feedback, envolvendo
os requisitos adicionais de incluir o esboço de um plano de investigação, a equipa de investigação, análise de dados e apresentação dos mesmos. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Seminars lasting 1 hour expository, followed by a workshop on the subjects of the CU. Additionally, lectures by researchers of recognized merit in
the themes that aim to be explored. Students are encouraged to attend conferences in their research area. Students must submit three papers in the
form of a scientific article, based on a published scientific article. The first task implies that students write a literature review based on this selected
article (25% final mark). The second task (25%) is the identification of the research methods used in the selected article, combined with the review of
previous literature, under the follow-up of the professor involved. The third task (50%) is based on the two previous tasks, and their feedback,
involving the additional requirements of including the drafting of an investigation plan, the research team, data analysis and presentation of the
same.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se que o estudante de doutoramento adquira competências para a execução, de forma autónoma (ainda que supervisionada), de uma
investigação de excelência, comunicável e publicável, e que assim constitua uma mais valia para o avanço do conhecimento. Neste âmbito, são
objetos de avaliação os seguintes parâmetros:
- capacidade de observação, análise e síntese;
- capacidade de interrogação e elaboração de hipóteses em estudos de casos (espírito inquisitivo e crítico, devidamente informado);
- competências na aplicação de técnicas de recolha e análise de dados;
- adequada utilização de recursos, meios e processos de comunicação/discussão, que demonstrem de forma clara as competências adquiridas
pelo estudante; 
- cooperação e respeito pelos outros, organização e responsabilização individual.
As metodologias de ensino e aprendizagem assentam numa combinação de várias componentes que irão empregar métodos expositivos mistos,
técnicas de experimentação, métodos de descoberta, debates, discussão e fundamentação crítica, bem como trabalho autónomo, individual e de
grupo. Contemplam assim sessões expositivas e tutoriais, com um acompanhamento por parte dos docentes envolvidos, de modo a promover a
capacidade de investigação, a análise de informação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos na criação de novo conhecimento.
Em termos de estratégias de execução do programa, considera-se:
- a apresentação de conteúdos realizada pela articulação de diferentes meios pedagógicos;
- a realização de exercícios que estimulem o sentido crítico e de interrogação, tendo como objetivo a aquisição de conhecimentos no âmbito da
recolha e análise de dados;
- o recurso a diferentes tecnologias de informação, exposição oral, visitas de estudo, investigação fora da sala de aula, visionamento de vídeos e
diapositivos, seminários com especialistas, consulta de manuais técnicos, brochuras, livros e catálogos no âmbito das diversas atividades



propostas;
- o recurso a exercícios práticos que permitam complementar o conhecimento previamente adquirido no âmbito da lecionação de conteúdos;
- a integração de competências desenvolvidas no âmbito de outras disciplinas;
- a sensibilização para as diversas formas do conhecimento através de abordagens e metodologias sistemáticas e rigorosas de estudo de casos;
- a combinação de atividades, dentro e fora da sala de aula, propiciando os sentidos de observação, análise, reflexão, inovação, criatividade.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The PhD student must acquire skills to carry out autonomous (albeit supervised) excellent, worth presenting and publishable research, and thus
being an asset for the advancement of knowledge. In this context, the following parameters are evaluated:
- ability to observe, analyse and synthesize;
- ability to interrogate and elaborate hypotheses in case studies (inquisitive and critical spirit, duly informed);
- skills in applying data collection and analysis techniques;
- adequate use of resources, means and communication / discussion processes that clearly demonstrate the skills acquired by the student;
- cooperation and respect for others, organization and individual accountability.
Teaching and learning methodologies are based on a combination of several components that will employ mixed expository methods,
experimentation techniques, discovery methods, debates, discussion and critical grounding, as well as autonomous, individual and group work. The
latter include lecture sessions and tutorials, with the involvement of lecturers, in order to promote research capacity, information analysis and the
application of the knowledge acquired in the creation of new knowledge.
In terms of program implementation strategies:
- the presentation of contents by the articulation of different pedagogical means;
- conducting exercises that stimulate the critical sense and interrogation, aiming to acquire knowledge in the context of data collection and analysis;
- the use of different information technologies, oral exposure, field trips, research outside the classroom, video and slide viewing, expert seminars,
consultation of technical manuals, brochures, books and catalogues in the various proposed activities;
- the use of practical exercises to complement the knowledge previously acquired in the context of content teaching;
- the integration of competences developed within other disciplines;
- awareness of the various forms of knowledge through systematic and rigorous case study approaches and methodologies;
- The combination of activities, inside and outside the classroom, providing the senses of observation, analysis, reflection, innovation, creativity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carl Wieman (2017), “Improving How Universities Teach Science”, Harvard University Press
Richard M. Felder, Rebecca Brent (2016), “Teaching and Learning STEM – A practical guide” John Wiley & Sons
Luís Adriano Oliveira, “Ética em escrita científica”, Edições Lidel, 2013
Luís Adriano Oliveira, “Dissertação e Tese em Ciência e Tecnologia segundo Bolonha – Guia de Boas Práticas”, Edições Lidel, 2011
Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2008), “Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology”, Boca
Raton: Auerbach Publications
Bryman, A. and Bell, E. (2015) Business Research Methods ,4th edn, Oxford, Oxford University Press.
Referências e bibliografia adicional a definir consoante o tema.

References and additional bibliography to be defined depending on the topic.

Anexo II - Preparação de Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Preparação de Projeto de Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Project Preparation

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

9.4.1.3. Duração:
SEMESTRAL (2º)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
30OT

9.4.1.6. ECTS:
30

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):
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias, 20OT

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:



Qualquer um dos docentes envolvidos no programa doutoral. Horas de contacto variáveis a perfazer 10OT.

Any other lecturer involved in the Doctoral Programme.Variable contact hours to make 10OT.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Elaboração de um Plano de Investigação, incluindo o estado da arte na área de investigação escolhida, objetivos de investigação, linhas de trabalho
a desenvolver e metodologias, incluindo um cronograma que sustente o planeamento. O documento a apresentar deve igualmente conter a
descrição de alguns resultados esperados e dos indicadores previstos. Os estudantes deverão nesta UC, através da aplicação, desenvolver
competências em raciocínio crítico. O trabalho a ser realizado deve ser reflexo do conhecimento do tema escolhido e da capacidade para delinear e
programar o trabalho. Deverá igualmente ser desenvolvida a capacidade para redigir um documento que reflita de forma clara o estado do
conhecimento, bem como a capacidade para o apresentar e discutir. O desenvolvimento dessas competências é complementado pela articulação
com as UC de Estudos Avançados em Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas e de Metodologias de Investigação em Sistemas Energéticos
e Alterações Climáticas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Preparation of a Research Plan, including state of the art in the area of chosen research, research objectives, lines of work to develop and
methodologies, including a schedule that supports planning. The document to be submitted shall also contain the description of some expected
results and the expected indicators. Students should develop critical reasoning skills in this UC through application. The work to be carried out
should reflect the knowledge of the chosen subject and the ability to outline and program the work. The ability to draft a document that clearly
reflects the state of knowledge and the ability to present and discuss it should also be developed. The development of these skills is complemented
by the articulation with UC of Advanced Studies in Energy Systems and Climate Change and Research Methodologies in Energy Systems and
Climate Change.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Pretende-se que o estudante apresente um relatório que contém uma revisão bibliográfica sobre o tema escolhido para a tese, do qual conste o
estado da arte relativo ao trabalho de investigação a realizar. Este relatório deve conter igualmente a metodologias a adotar, ferramentas de suporte
a utilizar e implicações do plano de investigação, bem como dos resultados a obter. O documento final deve evidenciar com clareza as lacunas na
literatura que o trabalho irá colmatar, os objetivos que se pretendem alcançar, antecipando resultados e a potencial contribuição do tema a ser
trabalhado para o preenchimento dessas lacunas e o impacto que irá ter na área de estudo correspondente.

9.4.5. Syllabus:
It is intended that the student submit a report containing a bibliographic review on the theme chosen for the thesis, of which the state of the art on
research work to be carried out is contained. This report should also contain the methodologies to be adopted, support tools to be used and
implications of the research plan, as well as the results to be achieved. The final document should clearly highlight the gaps in the literature that the
work will address, the objectives that are intended to be achieved, anticipating results and the potential contribution of the theme to be worked to fill
these gaps and the impact that will have in the corresponding area of study.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A temática em análise na unidade curricular Preparação do Projeto de Tese (e da correspondente Tese de Doutoramento) deve ser apropriada a um
curso de Doutoramento, no que concerne à profundidade científica, ao rigor e à extensão.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The theme under analysis in the curricular unit Preparation of the Thesis Project (and the corresponding Doctoral Thesis) should be appropriate to a
PhD course, with regard to scientific depth, scientific value and extension.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC tem índole tutorial, coordenada pelo Diretor do PD. O plano de Investigação (PI) é apresentado perante uma Comissão de Acompanhamento
(CA), constituída pelos membros da Comissão Científica do PD e por um membro externo de mérito reconhecido. O PI é avaliado em dois momentos,
calendarizados e publicitados. O primeiro momento deverá consistir numa apresentação oral pública, aberta à comunidade e perante a CA, devendo
o estudante apresentar a temática em análise e um esboço do PI. A CA deverá emitir um parecer, que corresponde a 30% da nota final. No segundo
momento de avaliação, o estudante deverá elaborar o seu PI sob a forma de relatório formal e de uma nova apresentação oral e pública, com a
respetiva defesa perante a CA, constituindo estes dois elementos os restantes 70% da avaliação. No caso de não aproveitamento, que deve ser
devidamente fundamentado, o doutorando pode ser avaliado de novo num prazo de seis meses, durante o qual elaborará um novo PI.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is a tutorial, coordinated by the Director of the DP. The Research Plan (RP) is presented to a Monitoring Committee (MC), composed of the
members of the Scientific Committee of the DP and an external member of recognized merit. The RP is assessed at two moments, timed and
advertised. The first moment should consist of a public oral presentation, open to the community and before the MC, and the student should present
the theme under analysis and an RP outline.The MC shall issue an opinion, which corresponds to 30% of the final grade. In the second moment of
evaluation, the student should draw up his RP in the form of a formal report and a new oral and public presentation, with his discussion before the
MC, constituting these two elements the remaining 70% of the grade. In the event of not completing the work, which must be properly substantiated,
the student can be assessed again within six months, during which he will draw up a new RP.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A capacidade de elaborar e comunicar um plano de investigação, bem como o estado do seu progresso é uma capacidade fundamental para o
desenvolvimento da investigação científica.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to develop and communicate a research plan, as well as the state of its progress is a key capacity for the development of scientific
research.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir consoante a área de investigação
Bibliografia Principal
Artigos Científicos



Revistas com maior impacto
Palavras-Chave
Bibliotecas Científicas

To be defined according to each the research thematic.
Main Bibliography
Scientific Papers
High Impact Journals
Keywords
Online Scientific Libraries

Anexo II - Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis

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

9.4.1.3. Duração:
2 anos

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1620 + 1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
60+60 OT

9.4.1.6. ECTS:
60

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):
Marta Alexandra da Costa Ferreira Dias

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Qualquer docente envolvido no programa Doutoral

Any of the lecturers and researchers involved in the doctoral programme.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Elaborar uma tese de Doutoramento original que corresponda à concretização de um projeto de investigação, em
conformidade com a extensão e profundidade exigíveis neste ciclo de estudos;
Demonstrar um nível aprofundado de conhecimentos na área científica específica da tese;
Revelar domínio seguro das (i) estratégias inovadoras que foram usadas para resolver o problema inicial; (ii) formulações rigorosas e adequadas
aos resultados da investigação realizada; (iii) opções concetuais e metodológicas efetuadas, em particular no decurso da discussão pública da
Tese.
Nesta tese, o estudante deverá incluir entre outros elementos, o estado de arte (revisão crítica), os objetivos do estudo, a descrição do(s)
problemas(s) que pretendeu resolver, as metodologias e ferramentas de suporte utilizadas, os resultados, detalhadamente discutidos e
fundamentados, as principais conclusões e a bibliografia.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop an original Doctoral thesis that corresponds to the implementation of a research project, in compliance with the extent and depth required in
this cycle of studies;
Demonstrate an in-depth level of knowledge in the specific scientific area of the thesis;
Reveal safe domain of (i) innovative strategies that have been used to solve the initial problem; (ii) rigorous formulations appropriate to the results of
the research carried out; (iii) conceptual and methodological options made, in particular in the course of the public discussion of the thesis.
In this thesis, the student should include among other elements, the state of the art (critical review), the objectives of the study, the description of the
problems(s) that he intended to solve, the methodologies and support tools used, the results, in detail discussed and reasoned, the main conclusions
and bibliography.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Pretende-se que o estudante apresente um relatório que contém uma revisão bibliográfica sobre o tema escolhido para a tese, do qual conste o
estado da arte relativo ao trabalho de investigação a realizar. Este relatório deve conter igualmente a metodologias a adotar, ferramentas de suporte



a utilizar e implicações do plano de investigação, bem como dos resultados a obter. O documento final deve evidenciar com clareza as lacunas na
literatura que o trabalho irá colmatar, os objetivos que se pretendem alcançar, antecipando resultados e a potencial contribuição do tema a ser
trabalhado para o preenchimento dessas lacunas e o impacto que irá ter na área de estudo correspondente.

9.4.5. Syllabus:
It is intended that the student submit a report containing a bibliographic review on the theme chosen for the thesis, of which the state of the art on
research work to be carried out is contained. This report should also contain the methodologies to be adopted, support tools to be used and
implications of the research plan, as well as the results to be achieved. The final document should clearly highlight the gaps in the literature that the
work will address, the objectives that are intended to be achieved, anticipating results and the potential contribution of the theme to be worked to fill
these gaps and the impact that will have in the corresponding area of study.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O tema da Tese deve ser adequado a um curso de Doutoramento, em termos de profundidade científica, rigor e extensão. A elaboração da tese
atesta a capacidade de o aluno planificar e concretizar um projeto inovador de investigação avançada, sob supervisão de um orientador, mas
pressupondo autonomia gradual.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The thesis should be suitable for a PhD course, in terms of scientific depth, scientific maturity and extension. The elaboration of the thesis attests to
the ability of the student to plan and realize an innovative project of advanced research, under the supervision of a advisor, but assuming gradual
autonomy.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC tem índole tutorial, coordenada pelo Diretor do PD. O plano de Investigação (PI) é apresentado perante uma Comissão de Acompanhamento
(CA), constituída pelos membros da Comissão Científica do PD e por um membro externo de mérito reconhecido. O PI é avaliado em dois momentos,
calendarizados e publicitados. O primeiro momento deverá consistir numa apresentação oral pública, aberta à comunidade e perante a CA, devendo
o estudante apresentar a temática em análise e um esboço do PI. A CA deverá emitir um parecer, que corresponde a 30% da nota final. No segundo
momento de avaliação, o estudante deverá elaborar o seu PI sob a forma de relatório formal e de uma nova apresentação oral e pública, com a
respetiva defesa perante a CA, constituindo estes dois elementos os restantes 70% da avaliação. No caso de não aproveitamento, que deve ser
devidamente fundamentado, o doutorando pode ser avaliado de novo num prazo de seis meses, durante o qual elaborará um novo PI.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is a tutorial, coordinated by the Director of the DP. The Research Plan (RP) is presented to a Monitoring Committee (MC), composed of the
members of the Scientific Committee of the DP and an external member of recognized merit. The RP is assessed at two moments, timed and
advertised. The first moment should consist of a public oral presentation, open to the community and before the MC, and the student should present
the theme under analysis and an RP outline.The MC shall issue an opinion, which corresponds to 30% of the final grade. In the second moment of
evaluation, the student should draw up his RP in the form of a formal report and a new oral and public presentation, with his discussion before the
MC, constituting these two elements the remaining 70% of the grade. In the event of not completing the work, which must be properly substantiated,
the student can be assessed again within six months, during which he will draw up a new RP.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A capacidade de elaborar e comunicar um plano de investigação, bem como o estado do seu progresso é uma capacidade fundamental para o
desenvolvimento da investigação científica..

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to develop and communicate a research plan, as well as the state of its progress is a key capacity for the development of scientific
research.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir consoante a área de investigação

To be defined according to each the research thematic.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Mara Teresa da Silva Madaleno

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mara Teresa da Silva Madaleno

9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - João Carlos Oliveira Matias

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Oliveira Matias

9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/970aa7ea-756a-619b-8476-5df1156865d8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4375821f-6c82-8154-8888-5db0d120ba09/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/cc3140f3-fb2e-2f63-6253-5df27c5c5b7b

