
ACEF/1819/1200991 — 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/12/00991

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2013-04-10

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._Sintese_MedidasFV.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?
Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Tal como explicitado no ponto 2, foi criada uma nova UC - Políticas e Modelos de Gestão Pública, com 6 
ECTS, em resposta às recomendações da CAE. Por outro lado, em resultado da forte procura do Programa 
Doutoral, em 2017, o número de vagas aumentou de 15 para 20.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
As explained in point 2, a new Curricular Unit (CU) - Policies and Models of Public Management, with 6 
ECTS, was created in response to the recommendations of the CAE. On the other hand, as a result of the 
strong demand of the Doctoral Program, in 2017, the number of vacancies increased from 15 to 20.

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?

Não



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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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.
A tentativa de promover a integração dos doutorandos em redes de investigação relevantes no domínio 
das temáticas que desenvolvem nas suas teses, bem como em centros de investigação reconhecidos na 
área, conduziu à necessidade de estabelecer protocolos com outras instituições de ensino superior. 
Procuraram-se estabelecer parcerias com universidades como a Universidade Católica de Leuven e a 
Universidade de Macau, que deverão resultar em doutoramentos em cotutela.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Resulting from the attempt to promote the integration of doctoral students into research networks relevant 
to the themes they develop in their theses, as well as in research centres recognised in the field, some 
protocols with other higher education institutions were established. Formal collaborations and agreements 
with universities such as the KU Leuven and the University of Macau have been started, which are 
expected to result in co-tutelle agreements. 

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.
A direção do programa doutoral tem estimulado e apoiado os alunos na submissão de candidaturas a 
bolsas de doutoramento, quer via financiamento interno, quer externo. Ao nível externo, o estímulo dirigiu-
se sobretudo para candidaturas à FCT e a projetos de investigação do H2020 com atribuições de bolsas 
Marie Curie. A nível interno, destaca-se a iniciativa da universidade de Aveiro de atribuir apoio financeiro 
aos estudantes que apresentem o currículo mais relevante. Até ao momento, quatro alunos obtiveram 
bolsa FCT, esperando-se ainda os resultados das candidaturas a bolsas da universidade de Aveiro. 
Simultaneamente, tem existido uma tentativa de integrar os alunos em projetos de investigação dos 
centros que apoiam o programa doutoral - CIPES e GOVCOPP. Neste âmbito o programa doutoral possui 
dois alunos com bolsa 'Marie Curie Training Network'. 

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The board of doctoral programme has stimulated and supported students to apply for PhD scholarships, 
either through internal and external funding mechanisms. At the external level, applications targeted 
mainly the FCT and the H2020 with Marie Curie scholarships. At the internal level, the University of Aveiro 
(UA) created an internal mechanism to support students through the atttribution of some PhD scholarships 
to those who present the most relevant curriculum. So far, four students have obtained a FCT scholarship 
and we are still waiting for the results of the UA scholarships. Simultaneously, there has been an attempt 
to integrate students into research projects of the centers that support the doctoral program - CIPES and 
GOVCOPP. In this context, two of the PhD students of the doctoral programme were granted a Marie Curie 
Training Network scholarship. 

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.
n.a.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
n.a.



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.
Políticas Públicas

1.3. Study programme.
Public Policies

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Sociais

1.6. Main scientific area of the study programme.
Social Science

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

310

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:

313

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:

345

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):

6 semestres

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):

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
20

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



1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
-Ser titular de grau de mestre ou equivalente legal;

-Ser titular de licenciatura e detentor de um currículo escolar e científico especialmente relevante que seja 
reconhecido como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos pelo órgão científico legal e 
estatutariamente competente da Universidade de Aveiro;

-Ser titular de licenciatura e detentor de um currículo escolar, científico ou profissional que seja 
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 
legal e estatutariamente competente da universidade onde pretendem ser admitidos.

1.11. Specific entry requirements.
- Master degree or equivalent;

- Graduates with a particularly relevant academic and scientific curriculum, which is recognized by the 
legally responsible body of the University of Aveiro as attesting the candidate’s capacities for completing 
the course;

- Graduates with an academic, scientific or professional curriculum, which is recognized by the legally 
responsible body of the University of Aveiro as attesting the candidate’s capacities for completing the 
course.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
As aulas serão concentradas na segunda-feira.

1.12.1. If other, specify:
The classes will take place on Mondays.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Instalações do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - DCSPT.

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

1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
1.15. Observações.

Face à elevada procura do programa Doutoral (PD) a direção solicitou, em agosto de 2017, o aumento do 
número de vagas de 15 para 20 tendo a A3Es sido favorável a este pedido. 

O cálculo do corpo docente especializado no ciclo de estudos tem em consideração o facto de existirem 
docentes que, embora a designação do seu doutoramento seja em áreas que, de acordo com a Portaria 
256/2005, não se enquadrem diretamente no grupo das ciências sociais, a investigação desenvolvida, quer 
na tese de doutoramento, quer na carreira científica, pertencem inequivocamente à área de especialização 
do ciclo de estudos. Incluem-se neste contexto os seguintes docentes: Elisabete Maria Melo Figueiredo, 
Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro, Jorge Manuel Trigo de Almeida Simões e Paulo António 
dos Santos Silva. De notar, ainda, que os três docentes que não foram contabilizados como sendo desta 
área científica lecionam apenas UC de opção.

1.15. Observations.
Faced with the high demand for the Doctoral Program (PD), the board requested, in august 2017, an 
increase in the number of vacancies from 15 to 20, and A3Es was in favor of this request.

The calculation of the specialized faculty staff integrated in this study cycle takes into account the fact that 
there are teachers who, although the designation of their PhD is not in the scientific field which, according 
to the Administrative Rule 256/2005, fit directly into the social sciences group, the research they 
developed, both in the doctoral thesis and along their scientific career, belong unequivocally to the area of 
specialization of the study cycle. Included in this context are the following teachers: Elisabete Maria Melo 
Figueiredo, Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro, Jorge Manuel Trigo de Almeida Simões and 



Paulo António dos Santos Silva. It should also be noted that the three teachers who were not counted as 
being from this scientific area teach only optional UC.

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).
<sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

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

Ciências Sociais / Social Science CS 138 0

Ciências Políticas / Political Science CP 24 0

Ciências Sociais/ Ciências 
Políticas/Gestão/Planeamento Regional 
Urbano/Ciências e Engenharia do 
Ambiente/Environmental Science and Engineering

CS, CP, 
GES, E, 
PRU, CEA

18

(3 Items) 162 18

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.

A componente letiva do Programa Doutoral em Políticas Públicas tem como objetivo primordial transmitir 
aos estudantes o contacto com a moldura teórica que sustenta a área das políticas públicas, bem como 
com as metodologias e técnicas de recolha e análise de dados mais comuns. Neste sentido, as 
metodologias de ensino e aprendizagem não estão centradas em tipologias expositivas tradicionais, mas 
antes em debates centrados na leitura crítica e profunda de textos científicos da área. Esta abordagem é 
complementada pela realização de seminários/workshops com investigadores nacionais e internacionais. 
Por outro lado, procura-se estabelecer uma articulação próxima com a investigação desenvolvida nas 
unidades de investigação GOVCOPP e CIPES, de forma a promover o processo de socialização dos 
candidatos na investigação na área. A validade e adequação destas metodologias são regularmente 
debatidas com os estudantes individualmente ou através do seu representante na CAc, no SGQ da UA. 



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 training component of the Doctoral Program in Public Policies aims to provide students with the 
theoretical framework that sustains the field of public policy, as well as to enlighten them on the most 
common methodologies and technics of data collection and analysis. In this sense, teaching and learning 
methodologies are not centered on traditional expository typologies, but rather on debates focused on the 
critical and deep analysis of scientific texts in this area. This approach is complemented by seminars / 
workshops with national and international researchers. Furthermore, it is established a close articulation 
with the ongoing research and activities of the research units GOVCOPP and CIPES in order to promote 
the socialization of the candidates in this research area. The validity and adequacy of these methodologies 
are regularly discussed with the students individually or through their representative on the Cac, in UA 
SGQ.

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

A Universidade de Aveiro possui um Subsistema de Gestão da Qualidade para os programas doutorais. É 
com base nos relatórios que os estudantes desenvolvem e nas perceções aí explícitas que conseguimos 
aferir se a carga média de trabalho corresponde ao estimado em ECTS. A continua interação do 
coordenador com os docentes do programa doutoral, tanto em termos informais como formais, permite 
também ir aferindo se nas diversas UC a média de trabalho é adequada ao estimado em ECTS. Caso tal 
não se verifique, são acordados entre o coordenador, os docentes e os discentes planos de alteração das 
práticas vigentes.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The University of Aveiro has a Quality Management Subsystem for doctoral programs. Based on the 
students’ reports as well as on the perceptions referred by them on this online platform, it is possible to 
assess if the average workload corresponds to what has been estimated in ECTS. Additionally, the 
continuous interaction of the coordinator with the different faculty members of the doctoral program, both 
formally and informally, also allows to check if the average work of CU is suitable to that estimated in 
ECTS. When no correspondence is found, the coordinator, the faculty members and the students agree on 
plans to change the practices in place.

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

Os objetivos de aprendizagem do PD em Políticas Públicas centram-se no desenvolvimento de 
conhecimento teórico essencial à análise qualificada de questões relacionadas com as políticas públicas e 
as especificidades do sector público através da exploração de perspetivas multidisciplinares e do domínio 
de metodologias de investigação. Promove-se a capacidade de formulação de problemas e de estruturação 
autónoma de investigação e de aplicação de métodos, técnicas e modelos de apoio à decisão e à 
avaliação. Dado que a maioria dos discentes são adultos, com um percurso profissional e académico 
relevante, a avaliação centra-se no trabalho individual, relacionado com os interesses de cada um no 
âmbito específico das UC. A garantia da adequação das modalidades de avaliação em cada UC com estes 
objetivos de aprendizagem é assegurada pela coordenadora do programa que procede a esta análise com 
todos os docentes no início do ano letivo.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning 
outcomes.

The learning objectives of the PD in Public Policy are focused on the development of theoretical knowledge 
essential to the qualified analysis of issues related to public policies and the specificities of the public 
sector through the exploration of multidisciplinary perspectives and the domain of research 
methodologies. The programme promotes the ability to autonomously formulate problems and structure 
research as well as the use of decision-making methods and evaluation. Since most of the students are 
adults, with a relevant professional and academic background, the individual assessment is focused on 
individual work, related with the interests of each student within the specific field of the CUs.The adequacy 
of the assessment model, defined in each CU, with these learning objectives is ensured by the coordinator 
of the program that carries out this analysis with all teachers at the beginning of the academic year.

2.4. Observações

2.4 Observações.
1. O Programa Doutoral em Política Públicas tem demonstrado eficácia nos objetivos iniciais a que se 
propôs, nomeadamente:
1. Complementar a organização curricular graduada e pós-graduada em Administração Pública e Políticas 



Públicas (PP) na UA e fortalecer a colaboração interdepartamental na promoção de um perfil formativo 
transdisciplinar;
2. Afirmar a UA enquanto referência nacional e internacional em PP e centro de competências científicas e 
técnicas que garanta reflexão crítica e capacidade de conceção, implementação e avaliação de novas 
soluções:

a) Formando investigadores e promovendo projetos de investigação e desenvolvimento que: i) 
Fundamentem teoricamente a ação pública e os papéis do Estado e do Mercado, considerando os seus 
limites de atuação e interação; ii) Criem metodologias de atuação em domínios específicos que combinem 
a satisfação do interesse geral com o máximo de eficiência e eficácia;

b) Qualificando profissionais com as competências adequadas ao exercício de funções de topo e 
intermédias na administração pública e nos domínios de interface das esferas pública e privada.

2.4 Observations.
The Doctoral Program in Public Policy has demonstrated effectiveness in the initial objectives proposed, 
namely:
1. To complement the graduated and postgraduate offer in Public Administration and Public Policies (PP) 
in the UA and to strengthen interdepartmental collaboration in the promotion of a transdisciplinary 
formative profile;
2. To affirm the UA as a national and international reference in PP and a center of scientific and technical 
competences that guarantees critical reflection and capacity of conception, implementation and evaluation 
of new solutions:
a) Training researchers and promoting research and development projects that: i) Fundamentally base 
public action and the roles of the State and the Market, considering their limits of action and interaction; (ii) 
develop methodologies for action in specific areas combining the satisfaction of the general interest with 
maximum efficiency and effectiveness;
b) Qualifying professionals with the appropriate skills to perform top and intermediate roles in the public 
administration and in the domains of interface of the public and private spheres.

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.
Maria Teresa Geraldo Carvalho
Diretora do Programa Doutoral em Políticas Públicas
Professora Associada a tempo integral na Universidade de Aveiro / Full-time Associate Professor at the 
University of Aveiro
Doutoramento em Ciências Sociais / PhD in Social Sciences 
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos / Master Degree in Human Resource Management. 
Licenciatura em Sociologia/Bachelor in Sociology 
Membro da Comissão Executiva do DCSPT - Member of the Executive Commission of DCSPT 
Membro da direção da ESA - Member of the executive board of ESA (European Sociological Association)

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 José de Oliveira e 
Silva Rodrigues

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor Ciências Sociais 100.00
Ficha 
submetida

Carlos Manuel Martins 
da Costa

Professor 
Catedrático ou 
equivalente

Doutor Turismo 100.00
Ficha 
submetida

Eduardo Anselmo 
Moreira Fernandes de 
Castro

Professor 
Catedrático ou 
equivalente

Doutor
Ciências aplicadas 
ao ambiente

100.00
Ficha 
submetida

Elisabete Maria Melo 
Figueiredo

Doutor Ciências Aplicadas 
ao Ambiente

100.00 Ficha 
submetida



Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Filipe José Casal Teles 
Nunes

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor Ciência Política 100.00
Ficha 
submetida

Gonçalo Alves de Sousa 
Santinha

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor Ciências Sociais 100.00
Ficha 
submetida

João José Lourenço 
Marques

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor Ciências Sociais 100.00
Ficha 
submetida

Jorge Manuel Trigo de 
Almeida Simões

Professor 
Catedrático ou 
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 20.00
Ficha 
submetida

Maria Cristina 
Nascimento Rodrigues 
Madeira Almeida Sousa 
Gomes

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor
Sociologia, 
Especialidade de 
Demografia

100.00
Ficha 
submetida

Maria de Fátima Lopes 
Alves

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor
Ciências e 
Engenharia do 
Ambiente

100.00
Ficha 
submetida

Maria Luís Rocha Pinto
Professor 
Associado ou 
equivalente

Doutor
Sociologia 
especialidade 
Demografia

100.00
Ficha 
submetida

Maria Teresa Geraldo 
Carvalho

Professor 
Associado ou 
equivalente

Doutor Ciências Sociais 100.00
Ficha 
submetida

Paulo António dos 
Santos Silva

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor
Ciências Aplicadas 
ao Ambiente

100.00
Ficha 
submetida

Varqa Carlos Jalali
Professor 
Associado ou 
equivalente

Doutor Ciência Política 100.00
Ficha 
submetida

Zélia Maria de Jesus 
Breda

Professor 
Auxiliar ou 
equivalente

Doutor
Economia e Gestão 
(Turismo)

100.00
Ficha 
submetida

1420

<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.
15

3.4.1.2. Número total de ETI.
14.2

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 with a full time link to the 
institution:

14 98.591549295775



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):

14.2 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

11.2 78.87323943662 14.2

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

0 0 14.2

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning 
dynamics

Nº de docentes 
(ETI) / Staff 
number in FTE

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

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

14 98.591549295775 14.2

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 14.2

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
A nível do pessoal técnico e administrativo, o departamento de CSPT possui 4 trabalhadores. Para este 
ciclo de estudos está afeta uma pessoa (embora os restantes elementos também prestem algum apoio) 
que presta apoio às diversas tarefas (prestação de informações/esclarecimentos sobre o curso; apoio na 
fase de pré-candidaturas e seriação dos candidatos; organização dos protocolos; gestão dos pedidos de 
provas e defesas; organização de seminários, entre outras actividades). 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the 
present year. 

The department of social, political and territorial sciences has four professionals working in the 
administrative and technical services. Among these four people, one is working with this PhD Program 
(although the others also provide some support) providing technical and admnistrative support to the 
diferent tasks (e.g. information about the programme; about the organisation of seminars, application and 
selection procedures; administrative procedures regarding the final stages of the programme - thesis 
submission, juri constitution, PhD defense protocol,among other related issues and activities).



4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Todos os profissionais que trabalham no apoio técnico e administrativo na secretaria do departamento, a 
tempo integral, são técnicos superiores.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The four professionals that work in the administrative and technical services, in full time, are senior 
technicians.

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. 
50

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 56

Feminino / Female 44

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 33

2º ano curricular 6

3º ano curricular 11

50

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 15 15 20

N.º de candidatos / No. of candidates 17 18 43

N.º de colocados / No. of accepted candidates 12 15 31

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 13 12 23

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

135 13.5 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 151 15.5 15.5



5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes 

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O corpo discente apresenta uma diversidade muito grande, quer em termos de nacionalidades, quer em 
termos de formação inicial e de perfil socioprofissional. A proporção de estudantes com um perfil que 
podemos considerar ‘tradicional’, isto é, estudantes em início de carreira de investigação e com dedicação 
exclusiva ao doutoramento, é relativamente baixa. A maioria são trabalhadores estudantes não tendo, por 
isso, uma disponibilidade total para o doutoramento, sendo que alguns se encontram numa fase 
intermédia ou até final de desenvolvimento de outras carreiras profissionais. As características específicas 
desta população contribuem para as dificuldades manifestas pelos estudantes em terminar o plano de 
trabalhos de acordo com o inicialmente estipulado e até para o abandono do programa Doutoral (PD). No 
entanto, é importante realçar que estas tendências se têm vindo a verificar um pouco em todos os países 
onde se assiste a uma crescente massificação do terceiro ciclo. A este propósito, vale a pena referir que a 
tendência para a existência de taxas elevadas de desistência e para o aumento do tempo de conclusão do 
doutoramento têm vindo a ser documentadas na literatura (Walker, Gold, Jones, Conklin Bueschel & 
Hutchings; 2008; Ivankova & Stick, 2007; Spaulding, & Rockinson-Szapkiw, 2012; Nettles & Millet, 2006; 
Wao & Onwuegbuzie, 2011; Hoffer, Hess, Welch, & Williams, 2007). As elevadas taxas de abandono e o 
tempo excessivo que os estudantes despendem para completar o doutoramento são mesmo consideradas 
como a principal fonte de preocupação de governos, instituições de ensino superior e de estudantes de 
doutoramento em todo o mundo (Bourke, Holbrook, Lovat, & Farley, 2004). Acresce que estas tendências 
são ainda mais acentuadas no campo das ciências sociais uma vez que a construção do campo teórico é 
mais densa e habitualmente o processo de recolha e tratamento dos dados está fora do controlo do 
investigador. O (re)conhecimento desta realidade conduziu a direção do programa doutoral a procurar 
ativamente estratégias para ultrapassar este problema, como se pode constatar, p.e., pelo número 
considerável de seminários organizados e pelo empenho em estabelecer, ao longo de todo o processo, um 
ambiente de interação muito próxima entre os supervisores e os estudantes. Procura-se também 
estabelecer um contacto mais próximo com os alunos do 1º ano de modo a identificar potenciais 
necessidades de formação complementar. Após esta identificação, será sugerido aos estudantes a 
frequência de formação complementar através, por exemplo, da inscrição em UC isoladas neste ou em 
outros departamentos da universidade, ao nível da oferta formativa de 3º ciclo. Cabe ainda referir que 
tendo tido o PD início em 2014/2015 não seria expectável apresentar um número elevado de teses 
defendidas em 2017/2018. Neste momento, alguns estudantes encontram-se a terminar os seus trabalhos e 
no próximo ano letivo temos a previsão de pelo menos 4 submissões de teses a provas públicas.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The group of students is quite diverse, both in terms of nationalities and in terms of initial training and 
socio-professional profile. The proportion of students with a profile that we may consider 'traditional', that 
is, early-stage researchers with time exclusively dedicated to the PhD, is relatively low. Most are students 
and workers and therefore do not have full availability for doctoral studies, some of them are at an 
intermediate or even late stage in the development of other professional careers. The specific 
characteristics of this population contribute to the students' evident difficulties in finishing the work plan 
according to what was initially stipulated and even for the dropout. However, it is important to point out 
that these trends have been evidenced in all countries where there is a growing massification of the third 
cycle. In this regard, it is worth saying that the trend towards high dropout rates and increased doctoral 
completion time have been documented in the literature (Walker, Gold, Jones, Conklin Bueschel & 
Hutchings; 2008; Ivankova & Stick, 2007; Spaulding, & Rockinson-Szapkiw, 2012; Nettles & Millet, 2006; 
Wao & Onwuegbuzie, 2011; Hoffer, Hess, Welch, & Williams, 2007). The high drop-out rates and excessive 
time spent by students to complete their doctoral studies are even considered to be the main source of 
concern for governments, higher education institutions and doctoral students worldwide (Bourke, 
Holbrook, Lovat, Farley, 2004). Moreover, these trends are even more pronounced in the field of social 
sciences since the construction of the theoretical framework is deeper and usually the process of 
collecting and processing the data is beyond the control of the researcher. The awareness of this reality 
has led the board of the doctoral program to actively seek strategies to overcome these problems, as can 
be seen, for instance, by the considerable number of seminars organized and the commitment to establish, 
throughout the process, an environment of close interaction with the students. A closer contact with the 
1st year students is also going to be stablished in order to identify potential complementary training needs. 
After this identification, the students will be advised to attend further training through, for example, 
enrollment in isolated UC in this or other departments of the university, at the level of the 3rd cycle training 
offers. It should also be noted that since the PD started in 2014/2015 it would not be expectable to present 
a high number of theses defended in 2017/2018. At this moment some students find themselves finishing 
their research work and in the next school year we have the forecast of at least 4 submissions to public 
defense (viva).



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 0 1 0

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

0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3. 

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

Título: Three Essays on Economics of Innovation
Autora: Joana Maria Costa Martins das Dores
Data: janeiro de 2017
Classificação: Aprovada

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). 

Title: Three Essays on Economics of Innovation
Author: Joana Maria Costa Martins das Dores
Data: January 2017
Classification: Approved

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

As UC deste ciclo de estudos revelam uma elevada taxa de sucesso na avaliação dos discentes. Em todas 
as UC a taxa de aprovação dos alunos submetidos a avaliação é de 100%. Isto é, todos os alunos que se 
submeteram a avaliação nas diversas UC obtiveram aprovação. O que varia efetivamente é a taxa de 
sucesso sobre o número de inscritos. Na realidade, neste nível de ensino, os estudantes têm consciência 
do seu desempenho e muitas vezes não se submetem a avaliação quando consideram que não estão 
preparados. Assim, por exemplo, a UC de projeto-tese tem uma taxa de sucesso de 70% o que significa 
que muitas vezes os alunos estão ainda a trabalhar na definição do projeto e não se sentem preparados 
para a submissão a avaliação. A identificação de necessidades formativas complementares dos 
estudantes no 1º semestre, bem como um maior acompanhamento direto inicial dos supervisores, tal 
como referido antes, poderão constituir fatores que potenciem o aumento da taxa de sucesso nesta UC. 

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

The UC of this Doctoral Programme shows a high success rate in student evaluation. In all UCs the 
success rate of students evaluated s 100%. This means that all the students who were evaluated in the 
different UCs obtained approval. What actually varies is the success rate over the number of enrolled 
students. In fact, at this educational level , students are aware of their performance and often do not submit 
themselves to an evaluation process if they feel they are unprepared. So, for example, the UC-Thesis 
Project has a success rate of 70% which means that students are often still working on the design of the 
project and do not feel prepared to submit it to evaluation. The identification of students' complementary 
training needs in the first semester, as well as a more frequent interaction between supervisors and 
students, as mentioned above, may be considered as factors with potential to increase the success rate in 
this UC.



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). 

As estatísticas da DGEEC não fornecem dados específicos sobre este ciclo de estudos da Universidade de 
Aveiro. Não obstante, sabemos que a aluna que obteve o seu diploma em Políticas Públicas, em 2017, se 
encontra empregada numa instituição de ensino superior. Acresce que quando comparamos este ciclo de 
estudos com outros da mesma área, para os quais existem dados nas estatísticas da DGEEC, verificamos 
que estes apresentam uma taxa de empregabilidade semelhante, isto é, em torno dos 100% de 
empregabilidade.

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). 

DGEEC statistics do not provide specific data on this study cycle of the University of Aveiro. Nonetheless, 
we know that the student who obtained the diploma in Public Policy in 2017 is employed in a higher 
education institution. In addition, comparing this cycle of studies with others in the same area, for which 
data are available in the DGEEC statistics, it is possible to find a similar employability rate, e.g. around 
100% of employability. 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados expostos anteriormente evidenciam um elevado grau de empregabilidade dos programas 
doutorais na área das políticas públicas. Simultaneamente, o aumento da procura por parte dos 
estudantes desta formação, e de modo particular dos estudantes estrangeiros, leva-nos a considerar que 
se trata de uma formação necessária, em que se deve continuar a apostar.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data presented above show a high degree of employability of the doctoral programs in the field of 
public policy. Simultaneously, the increase in demand from students in this training, and particularly from 
foreign students, leads us to believe that this is a necessary training programme, and that we must 
continue to invest on it.

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

CIPES Excelente/Excellent

Universidade do Porto e 
Universidade de 
Aveiro/University of Porto 
and University of Aveiro

2

Centro de Investigação de 
Políticas do Ensino 
Superior/Centre for Research 
in Higher Education Policies

GOVCOPP Excelente/Excellent
Universidade de 
Aveiro/University of Aveiro

11

Governança, Competitividade 
e Políticas Públicas/ 
Governance, 
Competitiveness and Public 
Policies

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/3a0305bf-c466-919b-f031-5bdf1dd0a30c
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/3a0305bf-c466-919b-f031-
5bdf1dd0a30c



6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o 
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os centros de investigação que suportam este programa doutoral possuem uma preocupação muito forte 
com a investigação socialmente responsável. A cooperação com a sociedade constitui um eixo central de 
ação proposto na definição da estratégia de desenvolvimento do DCSPT. Destaca-se, em particular, a 
investigação na área da governação local, com diversos projetos realizados em cooperação com entidades 
da administração local e com os próprios cidadãos, numa perspectiva de coprodução de conhecimento. 
Não obstante, a participação em atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico e na transferência 
de conhecimento comporta uma abrangência que não se centra na comunidade e redes de interação local 
e regional mas que integra também o contexto nacional e até internacional. A nível nacional, destacam-se 
os projetos que constituem expressão do modo como a produção de conhecimento científico pode 
constituir uma ferramenta essencial na formulação, concretização e avaliação das políticas públicas. A 
título de exemplo referem-se os projetos: i) “Saúde 2040: Necessidade de Médicos e Enfermeiros até 
2040”, que pretende identificar as necessidades de formação de médicos e enfermeiros, a médio e longo 
prazo; ii) “Qualidade da Governação Local em Portugal”, que tem como parceiros a Universidade do Minho 
e a London School of Economics, e que visa implementar ferramentas para avaliar e comparar a qualidade 
da governação local em Portugal (dez municípios), juntamente com um mapeamento de políticas públicas 
em áreas relacionadas com a governação sustentável (constituindo também prioridades da agenda Europa 
2020); iii) “SPLACH (Spatial Planning for Change) centra-se em políticas públicas de base territorial 
transformadoras, propondo mecanismos de implementação correspondentes enquanto desenvolve 
também um sistema de apoio à decisão; iv) “Portugal: Integração Regional da Demografia e da Economia”, 
que desenvolve um modelo mais flexível de coevolução da economia e da demografia a nível nacional e 
regional, onde as migrações ajustam parcialmente a oferta de trabalho e de forma a que a economia possa 
acomodar a escassez de mão-de-obra, no nível regional; v) “Observatório EDULOG” propõe um conjunto 
de indicadores caracterizadores da situação atual do sistema de ensino português, tendências e evolução 
e as suas principais dinâmicas estruturantes. Finalmente, a nível internacional, destaca-se a participação 
no projeto "Formar+”. Trata-se de um projeto financiado pelo Governo de Timor-Leste para a 
reestruturação do ensino secundário. Os investigadores do DCSPT participaram na elaboração dos 
programas, dos manuais e dos guiões de professores para a área de Sociologia.

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. 

The research centers that support this doctoral program have a very strong concern with socially 
responsible research. Cooperation with society is a central line of action proposed in the definition of the 
DCSPT development strategy. Of particular relevance is the research in the area of local governance, with a 
number of projects carried out in cooperation with local government entities and with citizens themselves 
in the perspective of knowledge co-production. Nevertheless, participation in activities of technological 
and artistic development and the transfer of knowledge includes a scope that does not only focus on the 
community and networks of local and regional interaction but also integrates the national and even 
international contexts. At the national level, projects stand out as expressions of how the production of 
scientific knowledge can be an essential tool in the formulation, implementation and evaluation of public 
policies. Examples of this interaction with society are the projects: i) "Health 2040: Physicians and Nurses 
Need by 2040", which seeks to identify the training needs of doctors and nurses in the medium and long 
term; ii) "Quality of Local Governance in Portugal", which has as partners the University of Minho and the 
London School of Economics, and aims to implement tools to evaluate and compare the quality of local 
governance in Portugal (ten municipalities), together with a mapping of public policies in areas related to 
sustainable governance (also being priorities on the Europe 2020 agenda); (iii) "SPLACH (Spatial Planning 
for Change) focuses on transformative territorial-based public policies, proposing corresponding 
implementation mechanisms while also developing a decision support system; (iv) "Portugal: Regional 
Integration of Demography and Economics", which develops a more flexible model of co-evolution of the 
economy and demography at the national and regional levels, where migrations partially adjust the labor 
supply so that the economy can accommodate the labor shortage at the regional level; v) "EDULOG 
Observatory" proposes a set of indicators characterizing the current situation of the Portuguese education 
system, trends and evolution and its main structuring dynamics. At the international level, participation in 
the "Formar +" project is a project financed by the Government of Timor-Leste for the restructuring of 
secondary education. DCSPT researchers participated in the development of the programs, manuals and of 
the teachers' guides for the area of Sociology. 

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. 

Os projetos mencionados anteriormente são realizados em parceria com outras instituições de ensino 
superior nacionais (Universidade do Minho e Universidade do Porto) e estrangeiras (London School of 
Economics), mas também com outras instituições públicas (p. e. câmaras municipais) e privadas, 
incluindo com e sem fins lucrativos (p. e. Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Belmiro de Azevedo). 
Esta interação com diversos agentes é também evidenciada nas diversas fontes de financiamento dos 
projetos. Assim, por exemplo, o projeto SPLACH (Spatial Planning for Change) é financiado pelo 



COMPETE com 576000€; o projeto “Portugal: Integração Regional da Demografia e da Economia”, pela 
FCT, com 110530€ e o projeto "Saber para Intervir: Observatório para a Educação" é financiado em 
30819,08€, pela Fundação Belmiro de Azevedo. 

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

The projects mentioned above are carried out in partnership with other national (University of Minho and 
University of Porto) and foreign (London School of Economics) higher education institutions, but also with 
other public institutions (e.g. municipal councils) and private institutions both profit and non profit (e.g. 
Calouste Glubenkian Foundation and Belmiro de Azevedo Foundation). This interaction with several 
agents is also evidenced in the various sources of funding. Thus, for example, the SPLACH (Spatial 
Planning for Change) project is funded by COMPETE with € 576000; the project "Portugal: Regional 
Integration of Demography and Economy", by FCT, with € 110530 and the project "Knowing to Intervene: 
Observatory for Education" has been funded with € 30819.08, by Fundação Belmiro de Azevedo.

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 48

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2

Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 7

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 20

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study 
(out).

7

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

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

Os docentes do Programa Doutoral participam em diversas redes internacionais com relevância para o 
ciclo de estudos, sendo que alguns pertencem às direções destas redes científica. É o caso da 
coordenadora do programa doutoral - Teresa Carvalho, membro eleito da direção da ESA e do docente 
Filipe Teles, membro da direção da European Urban Research Association.
ECPR - European Consortium of Political Researchers
ESA - European Sociological Association
ISA - International Sociological Association
AIS - Association Information System
EUA - European Urban Research Association
ESRS - European Society for Rural Sociology
International Society on MCDM: Multiple Criteria Decision Making
AESOP - Association of European Schools of Planning
ERSA – European Regional Science Association
PLPR - Planning Law and Property Rights

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

Teaching staff of the Doctoral Program participate in several international networks with relevance to the 
study cycle, some of them belong to the board of these scientific networks. This is the case of the 
coordinator of the doctoral program - Teresa Carvalho, elected as member of the ESA board and Professor 
Filipe Teles, member of the board of the European Urban Research Association.
ECPR - European Consortium of Political Researchers
ESA - European Sociological Association
ISA - International Sociological Association
AIS - Association Information System
USA - European Urban Research Association
ESRS - European Society for Rural Sociology
International Society on MCDM: Multiple Criteria Decision Making



ERSA – European Regional Science Association
PLPR - Planning Law and Property Rights

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados. 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
O PD tem tido uma procura elevada, no entanto os estudantes apresentam uma forte diversidade em 
termos de qualificações iniciais e de experiência em atividades de investigação. Apesar das UC incluidas 
no 1º ano demonstrarem ser adequadas, é necessário equacionar a possibiliadde de sugerir formação 
complementar a alguns estudantes para suprir possíveis lacunas no desenvolvimento de atividades de 
investigação, bem como estabelecer uma orientação mais próxima de modo a potenciar a concretização 
das teses num menor espaço de tempo. Importa, no entanto, realçar que a avaliação que os estudantes 
fazem da supervisão nos relatórios anuais no SGQ é bastante positiva. A principal razão que apontam para 
o atraso no plano de trabalhos é a falta de tempo para se dedicarem ao projeto. Face a esta situação, os 
estudantes são incentivados e apoiados a submter propostas para bolsas de apoio à investigação, quer 
nacionais, quer internacionais. Os estudantes são particularmente incentivados a promover candidaturas 
às bolsas oferecidas pela Universidade de Aveiro.

6.4. Eventual additional information on results.

The DP has had a high demand, however the students present a great diversity both in terms of initial 
trainning and in research experience. Although the number and content of the UC included in the first year 
proved to be adequated, it is necessary to consider the possibility of suggesting complementary training to 
some students to fill some gaps in the development of research activities, as well as to establish a closer 
interaction with some students in the supervision in order to short the time needed to finnish the thesis. It 
is relevant however to emphasize that students' assessment of supervision in the annual reports in the 
SGQ is quite positive. The main reason they point to the delay in the work plan is the lack of timethey have 
to dedicate to the project. Faced with this situation students are encouraged and supported in submitting 
proposals for national and international research support grants. Students are particularly encouraged to 
apply for the grants offered by the University of Aveiro.

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.
file:///C:/Users/teresa.carvalho/Downloads/ManualQualidade_UA_1912.pdf

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_9970_2017_2018-ilovepdf-compressed.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. 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 
• Ligação e coerência do Programa Doutoral (PD) com os outros ciclos de ensino do Departamento: 
licenciatura em Administração Pública, mestrados em Administração e Gestão Pública, Ciência Política e 
Planeamento Regional e Urbano; 
• Ligação com outros cursos de 3º ciclo, lecionados em outros departamentos da Universidade de Aveiro 
(UA); 
• Eficaz coordenação da matriz de integração multidisciplinar do curso que permite oferecer um leque 
variado de opções adequadas às necessidades de investigação e aos percursos profissionais dos alunos; 
• Ligação entre o cerne de competências formativas promovidas no PD e as atividades das unidades de 
investigação associadas ao curso: GOVCOPP (classificada com Excelente) e CIPES (classificada com 
Excelente);



• Corpo docente estável que alia uma visão abrangente e integrada da problemática das políticas públicas 
com uma variedade de especializações, e uma forte interação com a sociedade;
• Corpo docente jovem e muito bem qualificado com formação e investigação sedimentada na área; cuja 
produção científica tem vindo a aumentar traduzida num número considerável de projetos e publicações;
• Forte capacidade de atração de alunos nacionais e internacionais; em particular alunos da CPLP (Angola, 
Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e Brasil), mas também da Europa (Alemanha, Itália e Turquia), do 
continente americano (Canadá) e da Ásia (China, Tailândia e Irão); 
• Enriquecimento do processo de aprendizagem pela presença de estudantes com diversos backgrounds 
culturais, científicos e profissionais;
• Capacidade demonstrada pela estrutura curricular do PD em harmonizar níveis distintos de formação e 
criar uma comunidade epistémica em torno das políticas públicas com estudantes com formações iniciais 
de diferentes áreas disciplinares;
• Forte internacionalização do PD não só ao nível pedagógico (recrutamento de estudantes estrangeiros) 
mas também ao nível científico, com mobilidade do corpo docente e com a sua integração e 
reconhecimento em diversas redes de investigação; 
• O envolvimento nos múltiplos projetos de investigação e produção científica facilitam a integração do 
processo formativo dos alunos;
• A integração em redes de investigação permite uma forte cooperação com investigadores de outras IES, 
facilitando a criação de doutoramentos em regime de cotutela; 
• Forte envolvimento dos estudantes em atividades complementares como seminários e workshops;
• Substancial taxa de sucesso na obtenção de bolsas de financiamento (FCT, Marie Curie Training 
Networks);
• Existência de uma equipe de Direção de Curso e de uma Comissão de Curso, onde estão representados 
os estudantes, permitindo acompanhamento contínuo do funcionamento do PD;
• Apoio de corpo não docente dinâmico, com qualificações ao nível superior;
• Mecanismo interno de garantia de qualidade do processo de ensino aprendizagem acreditado pela A3ES, 
com procedimentos de monitorização e introdução de melhorias (SGQ).

8.1.1. Strengths 
• Relationship and coherence of the Doctoral Programme (DP) with the other teaching cycles of the 
Department: the Bachelor in Public Administration, and the Masters in Public Administration and 
Management, Political Science and Regional and Urban Planning;
• Linkage with other 3rd cycle courses lectured in other departments of the University of Aveiro;
• Effective coordination of the multidisciplinary matrix of the DP, allowing a wide variety of options suitable 
to the students’ research needs as well as their professional paths;
• Link between the core competencies promoted in the DP and the research units’ activity linked to the 
program: GOVCOPP (classified with Excellent) and CIPES (classified with Excellent);
• Stable faculty staff that combines a comprehensive and integrated view of public policy issues with a 
variety of specializations, and strong interaction with society;
• Young and very well qualified teaching staff with established training and research in the area; whose 
scientific production has been increasing in a considerable number of projects and publications;
• Strong attractiveness of national and international students; in particular CPLP students (Angola, Cape 
Verde, Mozambique, East Timor and Brazil), but also from Europe (Germany, Italy and Turkey), the 
American continent (Canada) and Asia (China, Thailand and Iran);
• Enrichment of the learning process by the presence of students with diverse cultural, scientific and 
professional backgrounds;
• Capacity demonstrated by the curricular structure of the DP in harmonizing different levels of training and 
creating an epistemic community around public policies with students with initial training in different 
disciplinary areas.
• Strong internationalization of the program not only at the pedagogical level (recruitment of foreign 
students) but also at the scientific level, with faculty mobility and with its integration and recognition in 
several research networks;
• The involvement in multiple research projects and scientific production facilitate the integration of the 
students' training process;
•The integration in research networks allows a strong cooperation with researchers from other HEIs, 
facilitating the creation of PhDs under co-supervision, as well as co-tutelle agreements;
• Strong involvement of students in complementary activities such as seminars and workshops;
• Substantial success rate in obtaining funding grants (FCT, Marie Curie Training Networks);
• Existence of a Board team and a Course Committee, where students are represented, allowing continuous 
monitoring of the PhD's functioning;
• Support from dynamic non-teaching staff, with qualifications at the higher level;
• Internal mechanism of quality assurance of the process of teaching and learning accredited by the A3ES, 
with procedures that allow for monitoring and for introducing improvements (QMS).

8.1.2. Pontos fracos 
1. Apesar das elevadas taxas de sucesso (aprovação e notas) da componente curricular, os estudantes 
demonstram algumas dificuldades na concretização do programa de trabalhos da tese no tempo 
estipulado;



2. Dificuldades na consensualização em torno da língua a utilizar na lecionação, com alguns estudantes 
dos PALOP a demonstrarem uma menor preferência por aulas em língua inglesa e os estudantes de outras 
nacionalidades sem capacidade para acompanhar aulas em português; 

3. Dificuldade em assegurar a manutenção do aumento do corpo docente na área de ciência política e 
políticas públicas devido à mobilidade dos docentes e a fatores imprevistos. 

4. Algum excesso de carga administrativa, burocrática e até operacional na coordenação do curso em 
função do papel assumido pela diretora de integração/homogeneização do ciclo de estudos.

8.1.2. Weaknesses 
1. Despite the high success rates (approval and grades) of the curricular component, the students 
demonstrate some difficulties in completing the work program of the thesis in the stipulated time;

2. Difficulties of conciliation on the lecturing language to be used, with some CPLP students showing less 
preference for classes in English and students from other nationalities unable to understand Portuguese.

3. Difficulties in the maintenance of the growing in the number of academic staff from political science and 
public policy due to teachers mobility and other external factors.

4. Some administrative, bureaucratic and even administrative overload in coordinating the course due to 
the role assumed by the director to integrate / homogenize the study cycle.

8.1.3. Oportunidades 
• Área científica em crescente afirmação no contexto nacional e internacional;
• O PD permite melhorar a capacidade de aprofundar a reflexão sobre políticas públicas e qualificar os 
seus agentes; 
• Resposta ao forte crescimento da procura de formação nos PALOP e noutros países; 
• O curso pode tirar partido da cobertura insuficiente de doutoramentos nesta área no centro e norte do 
país; 
• Integração numa área de crescimento da UA, tirando proveito dos recursos proporcionados pela escola 
doutoral recentemente criada; 
• Estabelecer sinergias com diversos doutoramentos da UA (Território, Riscos e Políticas Públicas, 
Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas, Turismo, etc.) e tirar partido das redes nacionais e 
internacionais do Departamento para promover a interação de ideias, docentes e alunos; 
• Tirar partido da tradição de interação da UA com a região, que facilitou o reconhecimento por parte dos 
agentes locais da necessidade de qualificar políticas e intervenientes.
• Melhoria contínua das competências dos docentes a nível pedagógico;
• Reconhecimento a nível nacional e internacional da qualidade científica do pessoal docente o que 
constitui um fator de atração de alunos;
• Melhoria das condições para contratação de docentes no quadro das instituições de ensino superior;
• Existência de diversa oferta formativa na UA que permite o aumento de competências do pessoal 
administrativo;
• Reconhecimento externo da qualidade de investigação desenvolvida nos centros que apoiam o PD– 
CIPES e GOVCOPP;
• Excelentes condições de integração dos estudantes em grupos de investigação integrados nestes 
centros (CIPES e GOVCOPP).

8.1.3. Opportunities 
• Increasing legitimation and positioning of this scientific field in science both in the national and 
international context;
• The DP allows to improve the capacity to deepen reflection on public policies and on the qualify of its 
agents;
• Responding to the strong demand for training in PALOP and other countries;
• The course can take advantage of the insufficient coverage of doctotal degrees in this field in the center 
and north regions of the country;
• Integration into a growing area of the UA, taking advantage of the resources provided by the recently 
created doctoral school;
• To establish synergies with various UA PhDs programs (Territory, Risks and Public Policies, Energy 
Systems and Climate Change, Tourism, etc.) and take advantage of the Department's national and 
international networks to promote the interaction of ideas, teachers and students;
• Take advantage of the UA's tradition of interaction with the region, which facilitated the acknowledgment 
by local actors of the need to qualify policies and actors.
• Continuous improvement of teachers' competences at pedagogical level;
• Recognition at national and international level of the scientific quality of teaching staff, which is a factor 
that attracts students;
• Improvement in expectations for recruit and hiring new teachers in higher education institutions;



• Existence of a diverse offer of training programmes in the UA that allows to improve the skills of the 
administrative staff;
• External recognition of the quality of research developed in the centers that support the DP- CIPES and 
GOVCOPP;
• Excellent conditions for students to be integrated into research groups in these centers (CIPES and 
GOVCOPP).

8.1.4. Constrangimentos 
• Falta de apoio, no âmbito da ação social, aos alunos de 3º ciclo que dificulta a permanência no país de 
alguns estudantes estrangeiros, sobretudo dos PALOP; 
• Impossibilidade de desenvolver os trabalhos de investigação em tempo exclusivo, o que se traduz em 
dificuldades na conciliação da esfera laboral e de investigação; 
• Maiores dificuldades no processo de socialização na investigação dos estudantes mais maduros que se 
encontram na fase final de outras carreiras profissionais; 

8.1.4. Threats 
• Lack of support, within the scope of social action, to the students of the 3rd cycle, making it difficult to 
some foreign students their permanence in the country, specially of those coming from the PALOP 
community;
• Impossibility to carry out the research work within an exclusive regime, which translates into difficulties 
in conciliating the labor and research spheres of activity;
• Greater difficulties in the process of socialization in the research process of the more mature students 
who are in the final stage of other professional careers;

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria 

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Aumento de workshops/seminários com participação/organização dos alunos;
2. Continuar a incentivar os alunos a submeter pedidos de financiamento que lhes permitam uma 
dedicação exclusiva ao PD;
3. Reforçar um acompanhamento mais próximo dos alunos em regime de part-time;
4. Reforçar o incentivo aos alunos para desenvolver projetos de investigação associados a outros projetos 
em execução no CIPES e no GOVCOPP, de modo a potenciar a integração no grupo e combater o 
isolamento no processo de investigação;
5. Criação de espaços informais de convívio entre os estudantes das várias edições do programa para a 
partilha de experiências sobre o processo de investigação;
6. Organização e disponibilização de material de apoio bilingue e acompanhamento tutorial dos alunos que 
demonstrem dificuldades com o inglês;
7. Incentivo à frequência de cursos de formação em língua inglesa, ministrados pela universidade;
8. Continuar a apostar na atração e manutenção de docentes especializados na área de ciência política e 
políticas públicas. 
9. Elaboração de um plano com todas as atividades administrativas associadas ao programa, bem como 
os timings da sua execução, e definição de responsáveis pela sua execução (incluindo pessoal não-
docente);
10. Contratação de pessoal administrativo e de gestão para reforçar o apoio ao PD.

8.2.1. Improvement measure 
1. To increase the number of workshops and seminars with participation / organization of the students;
2. To continue the strategy of encouraging students to submit applications for funding that allow them to 
dedicate themselves exclusively to the doctoral program;
3. To reinforce the closer monitoring of part-time students;
4.To reinforce the incentive for students to develop research projects associated with other projects 
already in place iat CIPES and GOVCOPP in order to enhance their integration into the research group and 
combat isolation in the research process;
5. Creation of informal spaces of interaction among students of the various editions of the program to 
share experiences about the research process;
6. Organization and availability of bilingual support and tutorial pedagogical material to students who 
demonstrate difficulties with English;
7. Incentive to the frequency of training courses in English, in the University of Aveiro;
8. Continue to focus on the attraction and maintenance of specialized teachers in the area of political 
science and public policy.
9. Elaboration of a plan with all the administrative activities associated to the program, as well as the 



timings (periods) of its execution, and definition of those responsible for its execution (including non-
teaching staff);
10. Recruitment of administrative and management personnel to reinforce the administrative support to the 
DP.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta
2. Média
3. Alta
4. Média
5. Alta
6. Alta
7. Alta
8. Alta
9. Alta
10. Alta

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High
2. Medium
3. High
4. Medium
5. High
6. High
7. High
8. High
9. High
10. High

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Número de seminários; aumento da taxa de diplomados;
2. Número de submissões e número de bolsas obtidas;
3. Incentivar os orientadores a estabelecerem uma diferenciação na orientação dos estudantes em part-
time; aumento da frequência de reuniões de supervisão (10/ano);
4. Número de alunos que definem projetos enquadrados em projetos do GOVCOPP ou CIPES;
5. Número de iniciativas que potenciem o convívio entre estudantes de várias edições.
6. Quantidade e qualidade de material de apoio pedagógico disponibilizado em 2 línguas; 
7. Número de alunos a frequentar formação complementar em língua inglesa;
8. Contratar um docente na área de ciência política e/ou políticas públicas
9. Aprovação do plano e das responsabilidades atribuídas em reunião da comissão executiva;
10. Contratação de mais um técnico superior para a secretaria.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Number of seminars; increase in the graduates’ rate;
2. Number of submissions and number of scholarships obtained;
3. Encourage supervisors to establish a differentiation in the orientation of part-time students; increase in 
the frequency of supervision meetings (10/year);
4. Number of students who define projects within the scope of the GOVCOPP and CIPES projects;
5. Number of initiatives that enhance the interaction among students of several editions;
6. Number of seminars; increase in the rate of graduates;
7. Number of students enrolled in English trainning courses at the university;
8. Hiring a teacher in the field of political science and/or public policies.
9. Approval of the plan and responsibilities assigned at the meeting of the executive committee;
10. Hiring one more senior technician for the secretary/administrative services.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular 

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



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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
<sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>

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

(0 Items) 0 0

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

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)

(0 Items)

<sem resposta>



9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

<sem resposta>

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

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



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

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

<sem resposta>

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


