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ACEF/1718/1000631 — 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.
 NCE/10/00631

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2011-06-24

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

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

 2._Sintese de melhorias PDT 2018_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 so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 <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 so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 <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 edifício onde o PDT funciona beneficiou em 2016 de uma intervenção estrutural (cobertura, paredes, janelas, sistema de

aquecimento, etc.), o que melhorou consideravelmente as condições de trabalho. Foram criadas, desde 2011, 4 salas para

doutorandos, devidamente equipadas, estando mais uma em preparação. Adicionalmente, a sala 10.1.11 foi transformada na 'Sala

Empreendedorismo', onde funciona o PDT, tendo em vista o reforço da ligação ao terreno e da empregabilidade.
 Em suma, foram introduzidas melhorias muito significativas na qualidade do edifício, que têm tornado a oferta do PDT mais moderna,

confortável e tecnologicamente mais evoluída.

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 The building where the PDT activities take place benefited from a structural renovation (roof, external walls, windows, central heating

system) in 2016 which improved considerably the work conditions. Since 2011, 4 rooms for PhD students, properly equipped. A fifth

PhD room is well under way. In addition, room 10.1.11 has been transformed into the 'Entrepreneurship Room', where the PDT

activities take place, vis-à-vis the reinforcement of the connection with the industry as well as employability. In sum, very significant

quality improvements have been introduced in the building, which have made the PDT offering more modern, comfortable, and

technologically more advanced.
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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.
 Têm sido incrementadas diversas atividades científicas integradas em projetos e parcerias com organizações

 do setor do turismo. Exemplos de projetos financiados pela FCT:
 • Poderá a igualdade de género impulsionar a criação de formas inovadoras de crescimento económico?

 • A experiência global em turismo rural e desenvolvimento sustentável de comunidades locais
 .Managing Cultural Heritage in Tourism

 Por via do programa ERASMUS + a UA tem acordos com cerca de 50 instituições (ex: Univ.Autònoma de Barcelona, University of

Novi Sad, Univ. Pádua), vários acordos bilaterais com universidades não europeias (ex: Macau University of Science and Technology,

Univ.Estadual Paulista, Univ.Federal Fluminense) e parcerias informais, igualmente eficazes, visando o intercâmbio de estudantes e

docentes e transferência de conhecimento, por ex. através da organização da conferência INVTUR e eventos formativos com

universidades do Brasil, Reino Unido, Estados Unidos da América, India, China e Austrália.
 

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Several scientific activities have been developed, namely integrated in projects and partnerships with organisations in the tourism

sector. Examples of projects funded by FCT are:
 .Does gender equality foster new paths for social and economic development?

 .The overall rural tourism experience and sustainable local community development (ORTE)
 .Managing Cultural Heritage in Tourism

 Through the ERASMUS + programme, UA has bilateral agreements with around 50 partners (ex: Univ.Autònoma de Barcelona,

University of Novi Sad, Univ. Pádua), alongside agreements with non-european universities (ex: Macau University of Science and

Technology, Univ.Estadual Paulista, Univ.Federal Fluminense) as well as informal partnerships, equally effective, aiming at the

interchange of students and staff, and knowledge transfer, for example through the organisation of the INVTUR conference and

formative events with universities around the world, e.g., Brasil, United Kingdom, USA, India, China, and Austrália.

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 distinguida 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.
 Ademais, foi efetuado um investimento em larga escala em bases de dados direta e indiretamente ligadas à área, que permitem uma

maior qualidade e profundidade na investigação realizada. Salienta-se as 3 últimas bases de dados adquiridas acrescentadas ao

portefólio já existente, i.e., UNWTO, SABI e WEBQDA.

4.3.1. If so, please provide a summary of the 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.
 Moreover, a significant investment has been made in data bases, directly or indirectly related to the Tourism area, which alow for a

higher quality and depth in the research carried out. The 3 data bases recently acquired and added to the existent portfolio are

noteworthy, i.e., UNWTO, SABI and WEBQDA.

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 so, please provide a summary of the changes.
 <no answer>

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.
 Universidade De Aveiro
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
 

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

1.3. Ciclo de estudos.
 Turismo

1.3. Study programme.
 Tourism

1.4. Grau.
 Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._PDT DR 2S 122 26 jun 2012.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Management

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
812

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

345

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

NA

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
 16

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 Tendo em conta a procura significativa que se tem verificado relativamente ao Programa Doutoral em Turismo (PDT), os objetivos

pretendidos e as condições que estão reunidas para que sejam atingidos, bem como a excelente experiência desde a criação do PDT,

o número máximo de admissões proposto é 25.

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 Taking into account the significant demand that has been registered regarding the Doctoral Programme in Tourism (PDT), the dedfined

goals and the elements put together to attain those objectives, and considering, in addition, the excelent experience since the creation

of the PDT, the proposed maximum number of admissions is 25.

1.11. Condições específicas de ingresso.
 NA

1.11. Specific entry requirements.
 NA

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno
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1.12.1. Se outro, especifique:
 NA

1.12.1. If other, specify:
 NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo.

 University of Aveiro, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism.

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
 1.14._6.2.1.3_Regulamento de Creditação de Formações e de Reconhecimento de Experiência Profissional (2).pdf

 1.15. Observações.
 A área de Turismo da UA comemora no corrente ano 30 anos de existência. Nestas três décadas a UA consolidou uma forte tradição

de ensino e investigação na área do turismo: criou em Portugal a 1ª Licenciatura em Turismo em 1988; o 1º Mestrado em Turismo em

2001; o 1º Doutoramento em Turismo em 1995; a 1ª revista cientifica em Turismo em Língua Portuguesa (Revista de Turismo e

Desenvolvimento); possui uma Unidade de Investigação (COVCOPP) classificada com 'Excelente' pela FCT, com um Ramo de

Turismo e Desenvolvimento; organiza o maior Congresso de Turismo (INVTUR 2010, 2012, 2014, 2017) em Portugal, quer em termos

de número de participantes e respetivos países de origem, quer no que concerne a trabalhos publicados. Tudo isto se deve a uma

aposta na criação de uma vasta rede de ligações nacional e internacional - Aveiro possui o corpo de Doutores em Turismo mais

numeroso em Portugal.
 

Aquando da proposta de criação do PDT, em 2010, considerou-se que a área do Turismo ainda se encontrava em fase de maturação,

numa fase pré-paradigmática e de construção de uma nova área científica. Quase 8 anos volvidos, e tendo em conta a forte evolução

verificada - à qual não é alheia a contribuição significativa do PDT -, consideramos que o Turismo possui agora um corpo conceptual

e metodológico suficientemente robusto, pelo que, coerentemente, a UA criou recentemente a área científica de Turismo.

1.15. Observations.
 The Tourism area of the UA is celebrating this year 30 years of existence. In the last three decades, the UA has consolidated a strong

tradition in teaching and research in the Tourism area. The UA has created in Portugal the first 'licenciatura' in Tourism in 1988; the

first masters course in Tourism in 2001; the first Tourism doctoral degree in 1995; the first Portuguese scientific journal (Revista de

Turismo e Desenvolvimento). The UA has an FCT research unit (GOVCOPP) with a ‘Excellent' rating, including a Tourism branch; and

organises the biggest Tourism conference (INVTUR 2010, 2012, 2014, 2017) in Portugal, both in terms of number of participants and

their origin countries, and as far as published papers are concerned. This is due to the commitment to the creation of a

comprehensive national and international network - the UA's body of doctors in Tourism is the most numerous in Portugal. 
 When the creation of the PDT was proposed, in 2010, it has been considered that the Tourism area was still in a developing stage, a

pre-paradigmatic phase towards the construction of a new scientific area. Nearly 8 years later, given the strong evolution that has

been witnessed – with a relevant contribution of the PDT – it is considered that Tourism now demonstrates a sufficiently robust

conceptual and methodological body of knowledge, which is why, coherently, the UA has recently created the Tourism scientific area.

2. Estrutura Curricular

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - NA

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Gestão / Management GES 162 0

Economia / Economics E 6 0

Ciências e Engenharia do Ambiente / Estudos Culturais / Gestão /

Planeamento do Território / Geociências

CEA / EC / GES /

PT / GEO
0 6

Ciências e Engenharia do Ambiente / Economia / Estudos Culturais /

Gestão / Geociências

CEA / E / EC /

GES / GEO
0 6

(4 Items)  168 12

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Razões logísticas e de conciliação de horários e serviço docente levaram à decisão de não abrir as seguintes unidades curriculares

de opção:
 

Estudos Avançados em Ciências do Ambiente (Opção I)
 

Internet Marketing (Opção I)
 

Dinâmicas de Indústrias e Internacionalização (Opção II)
 

Estratégia e Negócios Internacionais (Opção II)
 

48205 - Estudos Avançados em Engenharia do Ambiente (Opção II)
 

Medidas de melhoria:
 

.As preocupações específicas sobre Ambiente e Sustentabilidade foram incorporadas em UCs obrigatórias;
 .Estão a ser criadas condições para Internet Marketing ser oferecida no ano letivo de 2018/2019.

2.3 Observations.
 Issues in terms of logistics, timetable conciliation, and teaching service distribution led to the decision of not offering the following

optional courses:
 

Estudos Avançados em Ciências do Ambiente/Advanced Studies in Environmental Sciences (Option I)
 

Internet Marketing (Option I)
 

Dinâmicas de Indústrias e Internacionalização/ Industrial Dynamics and Internationalization (Option II)
 

Estratégia e Negócios Internacionais/ International Business and Strategy (Option II)
 

Estudos Avançados em Engenharia do Ambiente/Advanced Studies in Environment Engineering (Option II)
 

Improvement measures:
 

.The material and lectures on Environment and Sustainability have been incorporated into compulsory UCs;
 .All the necessary conditions to offer Internet Marketing in the 2018/2019 academic year are being gathered.
 

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.
 Carlos Manuel Martins da Costa (Diretor) e Armando Luís Lima de Campos Vieira (Vice-Diretor)

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Carlos Manuel Martins da Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel Martins da Costa

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

Anexo I - Maria João Aibéo Carneiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Aibéo Carneiro

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

 

Anexo I - Zélia Maria de Jesus Breda

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Zélia Maria de Jesus Breda

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

 

Anexo I - Rui Augusto da Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Augusto da Costa

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

 

Anexo I - Maria Celeste de Aguiar Eusébio

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Celeste de Aguiar Eusébio

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

 

Anexo I - Ana Filipa Fernandes Aguiar Brandão

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Filipa Fernandes Aguiar Brandão

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

 

Anexo I - Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista

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

 

Anexo I - Carlos José de Oliveira e Silva Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos José de Oliveira e Silva Rodrigues

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

 

Anexo I - Ana Isabel Dias Daniel

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Dias Daniel

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

 

Anexo I - Armando Luís Lima de Campos Vieira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armando Luís Lima de Campos Vieira

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

Anexo I - Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha

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

 

Anexo I - Elisabeth Kastenholz

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabeth Kastenholz

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

 

Anexo I - Susana Regina Bacelar de Vasconcelos Marques

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Susana Regina Bacelar de Vasconcelos Marques

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

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category
Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Carlos Manuel Martins da Costa
Professor Catedrático ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Gestão em Turismo)
100 Ficha submetida

Maria João Aibéo Carneiro
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Turismo)
100 Ficha submetida

Zélia Maria de Jesus Breda
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Economia e gestão

(Turismo)
100 Ficha submetida

Rui Augusto da Costa
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Turismo)
100 Ficha submetida

Maria Celeste de Aguiar

Eusébio

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Turismo)
100 Ficha submetida

Ana Filipa Fernandes Aguiar

Brandão

Professor Auxiliar

convidado ou equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Turismo)
50 Ficha submetida

Maria Manuel Rocha Teixeira

Baptista

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Cultura 100 Ficha submetida

Carlos José de Oliveira e Silva

Rodrigues

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Ciências Sociais/Social

Sciences
100 Ficha submetida

Ana Isabel Dias Daniel
Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Química/chemistry 100 Ficha submetida

Armando Luís Lima de Campos

Vieira

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor

Business and

Management
100 Ficha submetida

Fernando Joaquim Fernandes

Tavares Rocha

Professor Catedrático ou

equivalente
Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Elisabeth Kastenholz
Professor Associado ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Turismo)
100 Ficha submetida

Susana Regina Bacelar de

Vasconcelos Marques

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor

Economia e Gestão

(Marketing)
100 Ficha submetida

     1250  

<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.
 13

3.4.1.2. Número total de ETI.
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12.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 12 96

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 12.5 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

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

w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
9.5 76

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

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

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

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

teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
12 96

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

doctoral programme for more than one year (FTE):
0 0

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O DEGEIT não afeta funcionários não docentes a cursos específicos. Conta, no seu todo, com 7 colaboradores, funcionários não

docentes e não investigadores, em regime de dedicação exclusiva, nas seguintes categorias: técnico superior (2); coordenador

técnico (1); assistente técnico (3) e assistente operacional (1).

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
DEGEIT does not affect non-teaching staff to specific courses. It has a total of 7 employees, non-teaching staff and non-researchers,

on an exclusive dedication basis, in the following categories: senior technician (2); technical coordinator (1); technical assistant (3)

and operational assistant (1).

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestrado – 1 (Técnico superior)

 Licenciatura – 1 (Técnico superior)
 Ensino secundário – 3 (Assistente técnico)

 3º ciclo do ensino básico – 1 (Coordenador técnico)
 1º ciclo do ensino básico – 1 (Assistente operacional)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Master's Degree - 1 (Senior technician)

 Bachelor's Degree - 1 (Senior technician)
 Secondary education - 3 (Technical assistant)
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3rd cycle of basic education - 1 (Technical coordinator)
 1st cycle of basic education - 1 (Operational assistant)

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. 
66

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 40

Feminino / Female 60

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 18

2º ano curricular 13

3º ano curricular 35

 66

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

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 16 16 16

N.º de candidatos / No. of candidates 27 30 31

N.º de colocados / No. of accepted candidates 22 16 18

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 15 14 16

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

accepted candidate
13.5 15.5 14.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 16 16 15.5

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

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

NA

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

NA

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos
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6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 4 7 6

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

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 0 0

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

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

more than N+2 years
0 0 6

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). 

Relação de teses com resultado final 'Aprovado(a)' e respetivo ano de conclusão:
 

Catarina Antónia Martins (2018), Determinantes da implementação de uma estratégia de negócio eletrónico por parte das

organizações de gestão de destinos turísticos;
 

Luís Manuel Mendes Correia (2017), Articulação entre o sistema de emprego da hotelaria e o sistema de Ensino Superior Público em

Gestão Hoteleira;
 

Maria José Nunes da Silva (2017), Liderança estratégica do Turismo em Portugal: Fatores moderadores;
 

Inês Cláudia Rijo de Carvalho (2017), Género e turismo: experiências de mulheres gestoras na indústria hoteleira e de viagens em

Portugal;
 

Paula Guerreiro Martins (2017), Formas de participação do terceiro setor no contexto do turismo - o caso do Algarve;
 

Uiara Maria Oliveira Martins (2016), Turismo Cultural e Gastronómico no Brasil: nas rotas da tapioca em Fortaleza;
 

Emanuelle de Melo Pimentel (2016), Planeamento e gestão de megaeventos: desenvolvimento e aplicação de modelo para a eficácia

do DMO e do destino;
 

Maria Gorete Ferreira Dinis (2016), Indicadores de comportamento online e tendências da procura turística;
 

Conceição Maria Oliveira da Cunha (2016), Empreendedorismo "estilo de vida". O caso dos pequenos negócios TER;
 

Maria do Rosário Pereira da Silva Borges (2016), Governança para o Desenvolvimento Sustentável dos Destinos Turísticos: o caso

da Região Alentejo;
 

Dulcineia Basílio Ramos (2016), O planeamento em turismo e as redes no desenvolvimento local - O caso da região Oeste;
 

Fabio Carbone (2015), Gestão da qualidade do património cultural: Análise da perceção dos gestores do património arqueológico;
 

Gabriela Paula Nunes e Silva Marques (2015), Trabalho emocional no turismo: A influência da orientação para o cliente e

consequências;
 

Maria Flora Pinto Seixeira de Matos (2015), A gestão estratégica de operações no desempenho das unidades hoteleiras de cadeia em

Portugal;
 

António Miguel Fernandes Lopes de Almeida (2015), Comportamento sazonal do mercado turístico: O caso do Minho;
 

Joana Inês Silva de Lima (2015), Turismo em família: A importância do turismo para famílias economicamente carenciadas; 
 

Andreia Filipa Antunes Moura (2015), Turismo acessível: Recurso de Coping para gerir o stress na incapacidade.
 

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

List of theses with the final result 'Approved', and respective year of conclusion:
 

Catarina Antónia Martins (2018), Determinantes da implementação de uma estratégia de negócio eletrónico por parte das

organizações de gestão de destinos turísticos;
 

Luís Manuel Mendes Correia (2017), Articulação entre o sistema de emprego da hotelaria e o sistema de Ensino Superior Público em

Gestão Hoteleira;
 

Maria José Nunes da Silva (2017), Liderança estratégica do Turismo em Portugal: Fatores moderadores;
 

Inês Cláudia Rijo de Carvalho (2017), Género e turismo: experiências de mulheres gestoras na indústria hoteleira e de viagens em
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Portugal;
 

Paula Guerreiro Martins (2017), Formas de participação do terceiro setor no contexto do turismo - o caso do Algarve;
 

Uiara Maria Oliveira Martins (2016), Turismo Cultural e Gastronómico no Brasil: nas rotas da tapioca em Fortaleza;
 

Emanuelle de Melo Pimentel (2016), Planeamento e gestão de megaeventos: desenvolvimento e aplicação de modelo para a eficácia

do DMO e do destino;
 

Maria Gorete Ferreira Dinis (2016), Indicadores de comportamento online e tendências da procura turística;
 

Conceição Maria Oliveira da Cunha (2016), Empreendedorismo "estilo de vida". O caso dos pequenos negócios TER;
 

Maria do Rosário Pereira da Silva Borges (2016, Governança para o Desenvolvimento Sustentável dos Destinos Turísticos: o caso da

Região Alentejo;
 

Dulcineia Basílio Ramos (2016), O planeamento em turismo e as redes no desenvolvimento local - O caso da região Oeste;
 

Fabio Carbone (2015), Gestão da qualidade do património cultural: Análise da perceção dos gestores do património arqueológico;
 

Gabriela Paula Nunes e Silva Marques (2015), Trabalho emocional no turismo: A influência da orientação para o cliente e

consequências;
 

Maria Flora Pinto Seixeira de Matos (2015), A gestão estratégica de operações no desempenho das unidades hoteleiras de cadeia em

Portugal;
 

António Miguel Fernandes Lopes de Almeida (2015), Comportamento sazonal do mercado turístico: O caso do Minho;
 

Joana Inês Silva de Lima (2015), Turismo em família: A importância do turismo para famílias economicamente carenciadas; 
 

Andreia Filipa Antunes Moura (2015), Turismo acessível: Recurso de Coping para gerir o stress na incapacidade. 
 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Globalmente, os alunos do PDT têm demonstrado sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respetivas UC. A percentagem

de alunos que frequentam o PDT e se apresentam a avaliação ronda os 90%; e destes, praticamente 100% concluem com

aproveitamento todas as UC de todas as áreas científicas, quer sejam obrigatórias ou opcionais. A percentagem de aprovação não

atinge os 100% predominantemente devido à UC Análise de Dados, que regista alguns casos em que, não sendo possível obter

aproveitamento na primeira vez em que se sujeitam a avaliação, ele é conseguido, em regra, numa segunda tentativa.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
Globally, the PDT students have demonstrated academic success in the different scientific areas and respective courses. The

percentage of students attending the PDT that submit themselves to evaluation is around 90%; and, out of those, nearly 100% are

approved in all of the courses of all of the scientific areas, whether compulsory or optional. This percentage does not reach 100%

mainly due the Data Analysis course, which registers some cases in which, if approval is not possible in the first time students

undergo assessment, it will be achieved, as a rule, in a second attempt.

6.1.4. Empregabilidade.

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

100% de empregabilidade.
 

Fonte: https://indicadores.ua.pt (inquéritos/ ensino/ diplomados/ empregabilidade)
 Outros links que podem ser utilizados:

 Link DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92 
 

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information
source). 

100% of employability.
 

Source: https://indicadores.ua.pt (inquéritos/ ensino/ diplomados/ empregabilidade)
 Outros links que podem ser utilizados:

 Link DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92 
 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os alunos do PDT podem ser agrupados da seguinte forma: 

 .Docentes do ensino superior, nacionais e estrangeiros, que visam a obtenção do grau de doutor em Turismo para prosseguir

carreira académica;
 .Empresários e quadros médios e superiores de empresas do setor e relacionadas;

 .Quadros médios e superiores de organismos públicos do setor e relacionados;
 .Estudantes com excelente percurso académico, em certos casos com experiência profissional relevante.



19/03/2018 ACEF/1718/1000631 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=eec48a7c-0de6-f912-c076-5a4f9d732c38&formId=b694c5f2-9cc1-ab8b-18eb-5a53958c8eb2&la… 12/18

Relativamente aos três primeiros grupos não se coloca a questão da empregabilidade; em vez disso, existe a forte convicção de que

a obtenção do grau de doutor em Turismo permitirá aos futuros diplomados consolidar e progredir nas suas carreiras. O último grupo

é residual, sendo que a experiência de frequência do PDT (na qual se deve salientar a interação com o setor empresarial e a rede de

contactos com os colegas que estão em plena atividade profissional) e a obtenção do diploma são ativos decisivos em termos de

empregabilidade.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
The PDT students can be classified as follows:

 .Superior education teachers, nationals and foreigners, aiming to get the doctoral degree in tourism for career purposes;
 .Business men and women and middle and top management staff in the tourism sector and related organisations;

 .Middle and top management staff in public organisms in the sector and related organisations;
 .Students with an excellent academic record, in some cases complemented with relevant professional experience.

 Regarding the first three groups, there are no concerns about employment; instead there is the strong belief that the doctoral degree

will allow the future doctors to consolidate and significantly progress in their careers. The last group is residual, and the PDT

experience (in which one should highlight the interaction with the industry, and the network established among students who are in full

professional activity) and the doctor degree are decisive assets in terms of employability.

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

GOVCOPP - Governança,

Competitividade e Políticas Públicas
Excelente

Universidade

de Aveiro
10 N/A

CLLC - Centro de Línguas, Literaturas

e Culturas
Bom

Universidade

de Aveiro
1 N/A

GeoBiotec - Geobiociências,

Geoengenharias e Geotecnologias
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, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b694c5f2-9cc1-ab8b-18eb-5a53958c8eb2
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b694c5f2-9cc1-ab8b-18eb-5a53958c8eb2
 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. 

Têm sido realizadas diversas atividades de prestação de serviços à comunidade e de formação avançada,
 como por exemplo:

 .A criação, em 2013, do Curso de Formação Avançada em Turismo, que funciona complementarmente ao programa Doutoral em

Turismo;
 .A oferta, em 2014/2015, do curso Advanced Hospitality and Tourism Studies (ação de formação ministrada a alunos da Guizhou

Normal University, China, no âmbito de um protocolo entre a UA e a referida universidade chinesa);
 .Módulos Internacionais para alunos de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (Brasil);
 • Cursos de formação em análise de dados (ex: LISREL);

 .De salientar também a contribuição da empresa spin-off da UA, ID TOUR, através da sua participação em vários projetos (por ex.,

recentemente, Social Booking System for Tour Experiences, finenciado pela the Agencia Nacional para a Inovação);
 • Estudo das necessidades de acesso ao recreio, lazer e turismo das pessoas com incapacidade na Lousã

 (financiado pela Associação para a Recuperação dos Cidadãos Inadaptados da Lousã – ARCIL)
 • Programa de Revitalização da Rota dos Vinhos da Bairrada (Financiado pela Comissão Vitivinícola da

 Bairrada)
 • Estudo de impacte socioeconómico dos Programas Saúde e Termalismo Sénior de 1997 a 2007 (realizado

 para a Fundação INATEL);
 • Estudo de impacte socioeconómico dos Programas Turismo Sénior de 2001 a 2005 (realizado para a

 Fundação INATEL);
 • Foro Coopera – Foro de Cooperação Transfronteiriça 2009 (em colaboração com a CCDRC);

 • Projeto para a Promoção dos Recursos Endógenos da Ria de Aveiro (em colaboração com a C.M.Murtosa);
 • Formação e consultoria em colaboração com o Instituto de Soldadura e Qualidade;

 .Projeto "Valorização dos corredores de Património Natural da Região de Coimbra” (financiado pela Comunidade Intermunicipal da

Região de Coimbra);
 .Projeto “Promoção dos recursos endógenos da ria: Conhecer, usufruir e preservar” (realizado em coordenação com a Câmara

Municipal da Murtosa, aprovado no âmbito do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro e financiado pelo Programa Operacional

da Pesca);
 .Projeto "Reconfiguração do cluster de turismo em Portugal" (financiado pelo Turismo de Portugal).



19/03/2018 ACEF/1718/1000631 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=eec48a7c-0de6-f912-c076-5a4f9d732c38&formId=b694c5f2-9cc1-ab8b-18eb-5a53958c8eb2&la… 13/18

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

Several activities to provide community services and advanced training have been conducted, such as:
 .The creation, in 2013, of the Advanced Studies in Tourism (Curso de Formação Avançada em Turismo), which functions alongside the

Doctoral Programme in Tourism;
 .The offering, in 2014/2015, of the Advanced Hospitality and Tourism Studies, in collaboration with the Guizhou Normal University,

China, which consisted on a series of training courses taught to young Chinese students, within a protocol between the UA and the

mentioned Chinese partner;
 .International modules for post-graduate students of the Universidade Federal Fluminense (Brazil);

 • Training courses in data analysis (e.g. LISREL);
 .It is also noteworthy the contribution of the UA Tourism spin-off company, ID TOUR, through its participation in several projects (e.g.,

recently, Social Booking System for Tour Experiences, funded by the National Agency for Innovation);
 .Study of the need for access to recreation, leisure and tourism for people with disability in Lousã (funded by

 the Association for the Restoration of Maladjusted Citizens of Lousã - ARCIL)
 • Revitalization Program of the Wine Route of Bairrada (Funded by Bairrada Wine Commission)

 • Study of socio-economic impact of Programa Saúde e Termalismo Sénior from 1997 to 2007 (conducted for
 the Foundation INATEL);

 • Study of socio-economic impact of Programa Turismo Sénior from 2001 to 2005 (conducted for the
 Foundation INATEL);

 • Foro Coopera - Cross-border Cooperation Forum 2009 (in collaboration with CCDRC);
 • Project for the Promotion of Endogenous Resources of the Ria de Aveiro (in cooperation with the Municipality

 of Murtosa);
 • Training and consultancy in cooperation with the Institute of Welding and Quality;

 .Project "Valorização dos corredores de Património Natural da Região de Coimbra” (funded by Comunidade Intermunicipal da Região

de Coimbra);
 .Project “Promoção dos recursos endógenos da ria: Conhecer, usufruir e preservar” (in co-ordination with Câmara Municipal da

Murtosa, approved in the context of Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, and funded by Programa Operacional da Pesca);
 .Project "Reconfiguração do cluster de turismo em Portugal" (funded by Turismo de Portugal).

 

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. 

São diversas as atividades científicas integradas em projetos e parcerias com organizações
 do setor do turismo e universidades, por exemplo:

 •Gentour I (PIHM/GC/0073/2008) e Gentour II (PTDC/CS-SOC/119524/2010) sobre a igualdade de género no turismo (89.850,00€ e

134.248,00€, respetivamente;
 • ORTE (PTDC/CS-GEO/104894/2008 – 121.998,00€) e Rural Matters (PTDC/CS-GEO/117967/2010 – 109.520€) sobre o

desenvolvimento do turismo rural;
 .Plano Estratégico para o Turismo Cinegético no Alentejo e Ribatejo;

 • Aproveitamento do quadro de formação das mulheres para o sector do turismo, estudando a mobilidade
 vertical por razões de natureza ética e económica.

 • Definição do quadro metodológico a utilizar na elaboração da Conta Satélite do Turismo para a Região do
 Alentejo;

 • Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo para a Região de Turismo da Rota da Luz.
 . Projeto Sobre Turismo Militar (Ministério da Defesa Nacional, Univ. Aveiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade

Extremadura)

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

Several scientific activities integrated in projects and partnerships with the tourism industry, as well as with
 universities, have been developed, for example:

 •Gentour I (PIHM/GC/0073/2008) e Gentour II (PTDC/CS-SOC/119524/2010) on gender equality in Tourism (89.850,00€ e 134.248,00€,

respectively;
 • ORTE (PTDC/CS-GEO/104894/2008 – 121.998,00€) e Rural Matters (PTDC/CS-GEO/117967/2010 – 109.520€) on rural tourism

development;
 .Strategic plan for the cynegetic tourism in the Alentejo and Ribatejo;

 • Utilization of the framework for training women for the tourism sector, studying upward mobility for ethical
 and economic reasons.

 • Definition of the methodological framework to use in the creation of the Tourism Satellite Account (TSA) for
 the Alentejo Region;

 • Strategic Plan of Tourism Development for the Tourism Region of Rota da Luz;
 .Project on Military Tourism (Ministery of National Defense, Univ. Aveiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade

Extremadura).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 48
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Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 3

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 3

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 12.5

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 6

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 cerca de 50 parceiros (ex: Univ.Autònoma de Barcelona, Univ. of Novi Sad,

Haaga-Helia Univ., Univ. Padua, Univ. Bergamo, Univ. Stralsund).
 Existem também acordos bilaterais com outras universidades não europeias (ex: Univ. Federal do Rio Grande, Macau University of

Science and Technology, Univ. Estadual Paulista, Univ.Federal Fluminense, Univ.Federal de Pernambuco). A UA integra também redes

de instituições relevantes na área do turismo (ex: ATLAS), o que tem fomentado a realização de projetos conjuntos a nível

internacional. Existem ainda diversas parcerias internacionais de caráter mais informal, mas igualmente eficaz, com o objetivo de

fomentar o intercâmbio de estudantes e docentes, transferência de conhecimento e realização de projetos conjuntos, por ex. através

da organização da conferência INVTUR e eventos formativos em parceria com universidades do Brasil, Reino Unido, Estados Unidos

da América, India e China e Austrália.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
Within the ERASMUS + programme, the UA has agreements with around 50 partners (e.g. Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. of Novi

Sad, Haaga-Helia Univ., Univ. Padua, Univ. Bergamo, Univ. Stralsund). There are also several bilateral agreements with other

universities outside Europe (e.g. Univ. Federal do Rio Grande, Macau Univ. of Science and Technology, Univ. Estadual Paulista,

Universidade Federal Fluminense, Univ. Federal de Pernambuco). The UA also integrates networks of relevant institutions in tourism

(e.g. ATLAS), which has fostered the development of joint projects with foreign institutions. In addition, there are several more

informal, equally effective international partnerships, aiming at enhancing the students’ and teachers’ mobility, knowledge transfer

and joint research projects, e.g., through the organisation of the INVTUR conference, alongside training events with partners from

Brasil, United Kingdom, United States of America, India, China, and Australia.
 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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

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

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._RelCurso_9960_2016_2017.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms
of the study programmes. 

<no answer>
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional
development. 

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

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

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

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

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Forte procura em termos nacionais e internacionais - número candidatos excede número vagas oferecidas (rácio 2:1).

 Excelente aceitação, satisfação e reconhecimento por parte de alunos (atuais e potenciais) e outros 'stakeholders';
 Corpo docente da área do Turismo integrado na GOVCOPP, unidade de investigação classificada com 'Excelente' pela FCT.

 Avaliação das orientações de tese por parte dos alunos com 91% entre Bom e Excelente (76% classificam como Excelente).
 Elevada empregabilidade dos graduados;

 Forte dinâmica da área do Turismo da UA em termos de parcerias nacionais e internacionais;
 Elevada produção científica e atividades de disseminação e transferência do conhecimento na área do Turismo pelo corpo docente. 

 Recursos físicos, pedagógicos e de investigação modernos e adequados a um bom funcionamento do ciclo de estudos, com

destaque para bibliografia, bases de dados (SABI e OMT), software (WebQDA);
 Condições físicas do edifício e sala de aulas modernizadas.

 Existência de um Curso de Formação Avançada em Turismo, a funcionar em paralelo e complementarmente ao PDT, motiva muitos

estudantes a prosseguir estudos no PDT.
 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

sua solução), recentemente aplicado também aos programas doutorais da UA.
 Integração vertical de complementaridade com o Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo, fornecendo simultaneamente

conhecimentos de base a estudantes de outras áreas.
 Estrutura matricial permite a interligação entre diversas áreas e gerar sinergias ao nível do ensino/investigação, potenciando

projetos interdisciplinares e inovadores.
 Forte possibilidade de integração dos estudantes em projetos de investigação e a divulgação do seu trabalho através de publicações

científicas.
 Diversidade dos estudantes em termos de formação de base, origem geográfica e experiência profissional, enriquecendo o debate

em sala de aula.
 Programa do Diretor da Unidade Orgânica coloca programas doutorais no topo da agenda.

8.1.1. Strengths 
.Strong demand both in national and international terms - the number of candidates exceeds the number of places available (ratio 2:1);

 .Excellent acceptance, satisfaction, and recognition on the part of students (current and potential) and other stakeholders;
 .Faculty members of the Tourism area integrated in GOVCOPP, a research unit classified as 'Excellent' by FCT;

 .91% of students rate theses supervision at a Good and Excellent level (76% classify it as Excellent);
 .High employability of holders of the PDT doctor degree;

 .Strong dynamics of the Tourism area both in national and international terms;
 .High quality scientific output and knowledge dissemination and transfer activities carried out by the Tourism area lectures and

researchers;
 .Physical, pedagogical, and research modern resources, suitable for a good functioning of the study cycle, in which the bibliographic

references, data bases (SABI e OMT), and software (WebQDA) are highlighted;
 .Modern and updated conditions and characteristics of the building and class rooms;

 .The existence of an Advanced Training Studies degree, working in parallel and complementarily to the PDT, which motivates many

students to proceed their studies within the PDT;
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.Existence of an internal mechanism of quality assurance of the teaching/learning process validated by A3ES, including monitoring

procedures and the introduction of improvements (SGQ, namely the assessment of UC, fostering the identification of problems and

respective solutions), recently implemented in the context of the UA doctoral programmes too;
 .Vertical integration complementarily with the Masters in Management and Planning in Tourism, simultaneously providing

introductory knowledge to students from other areas;
 .Matrix-type structure of the UA, which allows for the interrelation among different areas and the generation of teaching/learning

synergies, fostering interdisciplinary and innovative projects;
 .Strong possibility of integration of students in research projects, and the dissemination of their work through scientific publications;

 .Diversity of students in terms of background, geographical origin, and professional experience, which leads to a richer, productive

debate in class;
 .Program of the Director of the Organic Unit includes doctoral programmes at the top of the agenda.

 

8.1.2. Pontos fracos 
Dificuldades em envolver os alunos nas atividades inerentes ao processo de elaboração da tese de doutoramento, depois da

conclusão das unidades curriculares do 1º ano, conduzindo a taxas de finalização do curso inferiores ao expectável.
 Ciclo de estudos não inclui ainda Turismo como área científica fundamental.

 Insuficiente envolvimento das empresas e organizações nas atividades científicas e de investigação aplicada associadas ao ciclo de

estudos.

8.1.2. Weaknesses 
.Difficulties in involving the students in the activities inherent to the doctoral process, after the conclusion of the curricular units of the

first year, leading to conclusion rates below the expected.
 .The study cycle still does not include Tourism as a fundamental scientific area;

 .Insufficient involvement of companies and organisations in the scientific and applied research activities that are associated to the

study cycle. 
 

8.1.3. Oportunidades 
Crescente relevância do setor do Turismo, quer em termos de peso no emprego e no PIB, quer no que concerne a novas

oportunidades de negócio;
 Forte necessidade de doutores em Turismo (por via do aumento dos ciclos de estudos em Turismo e áreas afins), quer em termos

nacionais, quer em termos internacionais (o PDT tem alunos de 4 continentes);
 Crescente abertura ao estrangeiro (sendo que, atualmente, cerca de 50% dos alunos são estrangeiros).

 Existem potencialidades de colaboração, com outras IES a nível nacional e internacional, permitindo identificar boas práticas, em

termos didáticos e científicos, e troca de informação, assim como o desenvolvimento de projetos e estruturas de orientação de teses

conjuntos.
 Reputação do curso e da própria Universidade como fator de atração de estudantes nacionais e internacionais.

 Criação da área científica de Turismo na Universidade de Aveiro.
 Possibilidade de desenvolver um maior grau de ligação da área do Turismo da UA às empresas e organizações do sector

(alargamento do modelo do Programa ‘Learning to Be’/ Empreendedorismo ao Programa Doutoral).
 

8.1.3. Opportunities 
.Growing importance of the Tourism sector, both in terms of the contribution for employment and GDP, and new business

opportunities;
 .Strong need for doctors in the Tourism area (due to the increase of study cycles in Tourism and related areas), both in national and

international terms (the PDT students are originally from 4 continents);
 .Growing demand from foreign students (currently, around 50% of our students come from abroad);

 .Co-operation possibilities with other national and international higher education institutions, which allows for the identification of

didactic and scientific best practices, as well as information exchange, and the development of joint projects and structures of theses

supervision;
 .Reputation of the study cycle and the University as an attraction factor for national and international students;

 .Creation of the scientific area of Tourism;
 .Possibility of developing a higher degree of connection between the UA Tourism area to companies and organisations of the sector

(e.g., via enlargement of the Learning to Be/Entrepreneurship program to the Doctoral Programme).
 

8.1.4. Constrangimentos 
.Concorrência crescente de outros programas doutorais em Turismo;

 .Inexistência de uma área científica de Turismo na Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao nível das bolsas de investigação e dos

concursos a projectos em todos os domínios científicos, o que condiciona o acesso a bolsas de doutoramento e o financiamento de

projectos.
 .Constrangimentos financeiros resultantes dos cortes sucessivos ao financiamento do ensino superior;

 

8.1.4. Threats 
.Growing competition of other doctoral programmes in the area of Tourism.

 .Inexistence of Tourism as a scientific area in the Foundation for Science and Technology, for research scholarships and project

applications, which hampers the access to PhD scholarships and projects' funding.
 .Financial constraints resulting from successive cuts to higher education funding;

 

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

8.2.1. Ação de melhoria 
Alteração da estrutura curricular, no sentido de garantir que os estudantes se mantêm envolvidos no Programa durante o 2º e 3º

anos curriculares.

8.2.1. Improvement measure 
Changing of the curricular structure, in order to ensure that the students keep involved in Programme throughout the 2nd and the 3rd

curricular years.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (1 ano)

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High (1 year).

9.1.3. Indicadores de implementação 
Aprovação da estrutura curricular pelos órgãos competentes; 

 Aumento do número de graduados e de teses concluídas.

9.1.3. Implementation indicators 
Approval of the curricular structure by the competent organisms;

 Increase of the number of graduates and concluded theses.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Alteração da estrutura curricular, incluindo Turismo como área científica fundamental.

8.2.1. Improvement measure 
Changing of the curricular structure, including Tourism as fundamental scientific area.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (1 ano)

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High (1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação 
Aprovação da estrutura curricular pelos órgãos competentes.

9.1.3. Implementation indicators 
Approval of the curricular structure by the competent organisms.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criar ligações efetivas que promovam uma maior ligação ao tecido empresarial e organizacional pelo CE.

8.2.1. Improvement measure 
To create effective connections that promote a stronger link between the Programme and the industry.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (1 ano)

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High (1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de empresas e organizações efetivamente envolvidas no Programa Doutoral.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of companies and organisations effectively involved in the Doctoral Programme.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 

9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 
<no answer>

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

9.3. Novo plano de estudos

9.4. Fichas de Unidade Curricular

9.5. Fichas curriculares de docente


