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ACEF/2021/0406342 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0406342

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-01-09

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._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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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?

Não

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

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

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

Não

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

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

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

Não

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

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

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Agronómica

1.3. Study programme.
Agronomy

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.5._2018 publicacao 1º ciclo Agronomica DR.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Agricultura, Silvicultura e Pescas

1.6. Main scientific area of the study programme.
Agriculture, Forestry and Fisheries

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

6

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:

62

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:

621

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):
Seis 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):

Six semesters

1.10. Número máximo de admissões.
32

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
não aplicável

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

1.11. Condições específicas de ingresso.

Exigência das provas específicas de: 07 Físico-Química e 19 Matemática A

1.11. Specific entry requirements.
Requirement of specif : 07 Physical Chemistry and 19 Mathematics A

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
não aplicável

1.12.1. If other, specify:
não aplicável

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado no Campus da UTAD, em Vila Real. A unidade Curricular de estágio em empresa 
permite a participação dos alunos em estágios de curta duração (cerca de 4 semanas) em empresas do setor agrícola ,
com o objetivo de contatarem, em contexto real, com as etapas processuais associadas às várias culturas agrícolas.
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1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf
1.15. Observações.

não aplicável

1.15. Observations.
não aplicável

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

Matemática MAT 9 0
Química Q 6 0
Física FIS 6 0
Ciências Biológicas CB 24 0
Ciências da Terra e do
Espaço CTE 12 0

Ciências das Engenharias CE 9 0
Economia E 12 0
Industrias Alimentares INDTRAN 12 0
Ciências Agrárias e
Florestais CAF 90 0

(9 Items)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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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.

As metodologias de ensino e aprendizagem são concebidas de modo a favorecer um papel ativo do estudante na criação
do processo ensino/aprendizagem, bem como processos de avaliação consonantes com essas abordagens. No decorrer
das aulas incentiva-se fortemente a intervenção dos alunos na interpretação e comentário aos assuntos abordados,
motivando-os a questionarem o professor, desenvolvendo aulas interativas.
Nas aulas T e TP é privilegiada a exposição oral e a discussão alargada com os alunos, mediada pelo docente. Nas aulas
PL é estimulada a execução prática de técnicas laboratoriais, bem como interpretação de resultados pelos alunos, a sua
apresentação e relação com as matérias alvo de estudo. Nas aulas de campo os alunos têm oportunidade de confrontarem
in loco os conteúdos apreendidos em sala de aula. Os docentes apresentam disponibilidade para discutir, analisar e tratar
resultados e dúvidas resultantes das aulas, do processo individual de estudo e de situações práticas.

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.

Teaching and learning methodologies are designed to encourage an active role of the student in the creation of the
teaching / learning process, as well as evaluation processes in line with those approaches. During the classes, students'
intervention in interpreting and commenting on the subjects covered is strongly encouraged, motivating them to question
the teacher, developing interactive classes.
In T and TP classes, oral exposure and extensive discussion with students, mediated by the teacher, are privileged. In PL
classes, practical implementation of laboratory techniques is encouraged, as well as interpretation of results by students,
their presentation and relationship with the subjects studied. In field classes, students have the opportunity to confront in
situ the contents learned in the classroom. Teachers are available to discuss, analyze and treat results and doubts
resulting from classes, from the individual study process and practical situations.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O docente responsável, o Diretor de Curso (DC) e o Conselho Pedagógico devem aferir o ajustamento do trabalho do
aluno em relação aos ECTS da UC. Considerando que a carga horária média semanal de contacto não excede 24 horas, e
que os elementos de avaliação são proporcionais ao número de ECTS, os alunos têm tempo para desenvolver atividades
de estudo, desenvolvimento dos tópicos das horas de contacto e avaliações. Nos Questionários Pedagógicos é aferida a
sua opinião sobre a articulação entre as várias tipologias de aulas e com recurso aos QP, aos RUC preenchidos pelos
docentes responsáveis, a DC recolhe informação que permite identificar situações de excesso de carga de trabalho face
aos ECTS. No caso de se verificarem incongruências, a DC, em colaboração com os docentes envolvidos e os
representantes dos alunos, promove a análise e discussão de medidas a constar no Plano de Melhoria de Curso (PMC)
que podem incluir, entre outros aspectos, um ajuste dos conteúdos programáticos da UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The head teacher, the Course Director (DC) and the Pedagogical Council must assess the adjustment of the student's work
in relation to the UC ECTS. Considering that the average weekly contact load does not exceed 24 hours, and that the
elements of assessment are proportional to the number of ECTS, students have time to develop study activities,
assessments and autonomous development of the topics of contact hours. In the Pedagogical Questionnaires, their
opinion on the articulation between the various types of classes is assessed and using QP, RUC that are filled by head
teachers, DC collects information that allows to identify situations of excessive workload in relation to ECTS. If
inconsistencies are detected, the DC, in collaboration with the head teacher of the UC and the students' representatives,
promotes the analysis and discussion of measures to be included in the Course Improvement Plan (PMC) that may include,
among other aspects, an adjustment of the syllabus of the UC

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

No início de cada semestre, o docente responsável (DR) faz a apresentação da UC, propondo a metodologia de avaliação,
que pode ser objeto de alteração sob proposta dos alunos. Em cumprimento do regulamento pedagógico da UTAD, o DR
procede ao preenchimento da FUC no SIDE, indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os
objetivos e a metodologia de ensino e os métodos de avaliação. A FUC fica disponível para consulta pelos alunos, que
podem sugerir alterações fundamentadas (no prazo limite de 15 dias após o início do semestre). A DC e o CP da ECAV
asseguram este procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento da FUC. 
Nos QP é aferida a opinião dos alunos sobre a adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC; nos RUC o DR
indica se os métodos de avaliação utilizados foram os mais adequados à UC. Os resultados dos QP e dos RUC são
analisados e as conclusões inseridas no Relatório Anual do Curso (RAC) que permite a identificação de eventuais
problemas

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of each semester, the head teacher(HT) makes the presentation of the UC, proposing the evaluation
methodology, which can be subject to change under the students' proposal. In compliance with UTAD's pedagogical
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regulation, the HT completes the FUC at SIDE, indicating the teaching methodology, the coherence between the objectives
and the teaching methodology and the evaluation methods. The FUC is available for consultation by students, who can
suggest reasoned changes (within the deadline of 15 days after the beginning of the semester). ECAV's CP and the DC
ensure this procedure, monitoring the FUC filling activity.
In the QP, students' opinions about the adequacy of the assessment methods used in the UC are assessed; in the RUC, the
HT indicates whether the assessment methods used were the most appropriate for the UC. The results of the QP and RUC
are analyzed and the conclusions inserted in the Annual Course Report which allows the identification of any problems

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O plano de estudos da licenciatura em Engenharia Agronómica sofreu ligeiras alterações, desde a última avaliação, tendo

sido publicado novo plano de estudos no Diário da República, 2ª série - Nº 194 - 9 de outubro de 2018. Destas alterações
salienta-se a introdução da UC Métodos Estatísticos (3 ECTs); a reformulação da UC Sistemas de Informação Geográfica
que deu origem à UC Geomática (6 ECTs) e a substituição da UC Recursos Hídrico e Regadio pela UC Hidráulica e Regadio
(6 ETCs) e alocação da UC Estágio Intercalar em Empresa para o 3º ano e 1ºS. Estas alterações permitiram colmatar
lacunas identificadas no plano de reestruturação submetido na anterior avaliação, permitindo reforçar a componente da
engenharia.

 Foi também implementado o sistema de autoavaliação do ciclo de estudos, através da elaboração de relatórios anuais do
curso (RAC) e respetivo plano de melhoria (PMC), os quais são posteriormente monitorizados por Comissões de Avaliação
do Curso (CAC) constituídas por elementos do Conselho Pedagógico da ECVA (docentes e estudantes), direção de curso e
representantes dos estudantes na comissão de curso. O número de respostas nos questionários pedagógicos
preenchidos pelos estudantes foi não representativo em algumas UCs tendo sido implementadas medidas pela Vice-
Reitoria para o ensino de limitação da acessibilidade à plataforma side promovendo taxas de resposta significativas

 

2.4 Observations.
 The study plan for the degree in Agronomic Engineering has undergone slight changes since the last evaluation, with a

new study plan published in the Diário da República, 2ª serie - No. 194 - October 9, 2018. Of these changes, the
introduction of the UC Statistical Methods (3 ECTs); the reformulation of the UC Geographic Information Systems that gave
rise to the UC Geomatics (6 ECTs) and the replacement of the UC Water Resources and Irrigation by the UC Hydraulics and
Irrigation (6 ETCs) and allocation of the UC Company Internship in the 3rd year 1ºS. These changes made it possible to fill
gaps identified in the restructuring plan submitted in the previous assessment, allowing to reinforce the engineering
component.

 The study cycle self-assessment system was also implemented, through the preparation of annual course reports (RAC)
and respective improvement plan (PMC), which are subsequently monitored by Course Evaluation Commissions (CAC)
made up of elements from the ECVA Pedagogical Council (teachers and students), course director and student
representatives on the course committee. The number of responses in the pedagogical questionnaires completed by the
students in the past was not representative in some UCs; measures were implemented by the Vice-Rectory for teaching
regarding accessibility to the side platform, promoting significant response rates.

 

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.
 Anabela Afonso Fernandes da Silva, Professora Auxiliar, tempo integral, Diretora de Curso 

 Isaura Alberta Oliveira de Castro, Professora Auxiliar, tempo integral, Vice-Diretora de Curso 
 Maria Emilia Calvão Moreira da Silva, Professor Auxiliar, tempo Integral, vogal da Comissão de Curso

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

Anabela Afonso
Fernandes da Silva;

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Ana Alexandra Ribeiro
Coutinho de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas-Viticultura 100 Ficha

submetida
Ana Alexandra Vilela Professor Auxiliar ou Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/annexId/37e63756-6454-193a-9354-5ffc7f158e98
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/annexId/9538c0b0-7a31-b668-626e-6018397b47c8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/annexId/199c03f6-f51e-020d-dafc-60183e4eb550
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Marta Rio Costa equivalente submetida
Ana Margarida Vieira
Duarte Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

Ana Paula Calvão
Moreira da Silva

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias/Arbóreo-Arbustivas 100 Ficha
submetida

Anabela Ribeiro dos
Reis de Castro
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

António José Duque
Pirra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Área científica de Ciências Agrárias

/tratamento de efluentes 100 Ficha
submetida

António Luís Crespi Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Vegetal 100 Ficha

submetida
Carlos Jorge Fonseca
da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida

Eunice Areal Bacelar Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Fernando Augusto
dos Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Mecanização agrícola 100 Ficha

submetida
Fernando Pedro
Raimundo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida
Guilhermina Miguel da
Silva Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
João Alexandre
Cabral

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biologia (Especialidade Ecologia) 100 Ficha

submetida
José Manuel Moutinho
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

José Tadeu Marques
Aranha

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha
submetida

Maria Cecília Rosas
Pereira Peixoto da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Área Científica de Ciências Exatas,

Naturais e Tecnológicas – Matemática 100 Ficha
submetida

Maria Cristina
Guiomar Antunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analítica 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Melo
da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Maria Emília Calvão
Moreira Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Maria Isabel Mendes
Guerra Marques
Cortez

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida

Paula Seixas Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Vicente de Seixas e
Sousa

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha

submetida
Ana Paula Florêncio
Aires

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação Matemática/Didática da

Matemática 100 Ficha
submetida

Armando da
Assunção Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Fisica 100 Ficha

submetida
Aureliano Natálio
Coelho Malheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida

Carlos Jorge de
Oliveira Ribeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciência Agrárias-ramo Ciência
Alimentar/Agronomic Sciences-Fod
Science branch

100 Ficha
submetida

Eduardo Augusto dos
Santos Rosa

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas- Horticultura 100 Ficha

submetida
Henrique Manuel da
Fonseca Trindade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Isaura Alberta Oliveira
de Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
João Filipe Coutinho
Mendes

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha

submetida
Joaquim Manuel da
Silva Anacleto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
José Albino Gomes
Alves Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica - Bioquímica 100 Ficha

submetida
Luís Miguel Mendes
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria Adelaide da Professor Auxiliar ou Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha
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Cruz Cerveira equivalente submetida

Marta Von Hafe
Roboredo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas – Ciências Edafo-
ambientais

100 Ficha
submetida

Rui José dos Santos
Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Timothy Leonard
Koehnen

Professor Associado
ou equivalente Doutor Administração de Ensino Agricola 100 Ficha

submetida
Valdemar Pedrosa
Carnide

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha

submetida
Virgílio Alexandre
Cardoso e Falco da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida

Alfredo Augusto de
Carvalho Aires

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias-Ciências Agronómicas 22 Ficha
submetida

Anderson Rei Galvão
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Gestão 40 Ficha
submetida

João Manuel Teixeira
Gomes

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 25 Ficha
submetida

Lia Tânia Rosa Dinis Investigador Doutor Ciências Agronómicas e Florestais 100 Ficha
submetida

Bruno Filipe
Gonçalves Martins

Assistente convidado
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas e Florestais 50 Ficha

submetida
     4237  

<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.
 45

3.4.1.2. Número total de ETI.
 42.37

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: 40 94.406419636535

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): 42.37 100
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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

19 44.843049327354 42.37

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 42.37

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

40 94.406419636535 42.37

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 42.37

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

A atividade docente beneficia da ação de trabalhadores não docentes no âmbito da preparação de aulas
laboratoriais, verificação das condições das salas de aulas e suporte administrativo. Cada Departamento aloca o número
de funcionários em função do esforço de trabalho tendo por base o número de turmas e o número de
alunos. Em termos médios, o número de funcionários não docentes que suporta a componente pedagógica da licenciatura
em Engenharia Agronómica é de 15. Estes funcionários não docentes têm vínculo à UTAD e contrato por tempo
indeterminado.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The teaching activity benefits from the action of workers not teachers in preparation for laboratory lessons,
verification of conditions of classrooms and administrative support. Each Department allocates the number of
employees on the basis of the work effort based on the number of classes and the number of students. In
average, the number of employees not teachers that supports the educational component of the degree in
Agronomy is 15. This staff is closely linked to UTAD and indefinite time contract.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os trabalhadores não docentes que apoiam as aulas estão divididos pelas três carreiras da administração
pública: técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Workers not teachers that support classes are divided by the three public administration careers: higher
technicians, technical assistants and operating assistants.

5. Estudantes
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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. 
100

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 73
Feminino / Female 27

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 40
2º ano curricular 28
3º ano curricular 32
 100

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 34 24 23
N.º de candidatos / No. of candidates 50 38 76
N.º de colocados / No. of accepted candidates 12 13 18
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 22 29 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 110.4 115.3 122.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 127.6 134.1 136.6

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
As condições de acesso fixadas para o ingresso no ciclo de estudos nem sempre estão reunidas pelos os estudantes na
primeira fase de acesso ao ensino superior, o que leva a uma procura do curso na 2ª fase de acesso. Nos últimos três
anos ingressaram 43 estudantes na 1ª fase e 18 na 2ª fase de acesso ao ensino superior, representando a taxa de ingresso
na 2º fase de 46,5%. De referir ainda que 94,4% dos alunos colocados nesta fase foram em 1ª opção

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The access requirements for the admission on this cycle of studies are not always met by students in the first phase of
access to higher education, which leads to a demand for the course in the second phase of access. In the last three years,
43 students entered the 1st phase and 18 students in the 2nd phase of access to higher education, which represents an
enrollment rate in the second phase of 46.5%. It should also be noted that 94,4% of the students admitted in this phase
were the 1st option
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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 31 28 33
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 22 19 20
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 3 5 10

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 5 4 3

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). 

não aplicável

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). 

não aplicável

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
As áreas científicas de Química, Matemática, Física e Ciências da Terra figuram entre as que têm apresentado resultados
menos satisfatórios. Há, no entanto, uma clara evidência: as unidades curriculares do 1º ano são as que tendem a
apresentar maior índice de insucesso. Há, no entanto, casos pontuais, de aprovação menos satisfatória em UCs da área
Científica do curso, que poderá ser explicada pela variabilidade interanual das características dos alunos. 

 No ano letivo de 2019/2020, em 1059 alunos*UC avaliados resultaram 970 (91,6%) aprovações. Em 75% das UCs registou-
se uma taxa de aprovação ≥90% e em 25% aprovação entre 50-90%. Não se verificaram UCs com aprovação ≤50%. As
taxas de aprovação variaram nos 3 anos da licenciatura, tendo-se registado uma percentagem média de 88,5%, 90,0% e
96,5%, no 1º, 2º e 3º ano, respetivamente.

 No ano letivo de 2019/2020 a taxa de aprovação foi de 100% em 17 UCs da licenciatura em engenharia agronómica. As UCs
em que se verificou menor taxa de aprovação foram: Patologia e Entomologia Agrícola (2º ano, 1º semestre) (52,2%),
Matemática II (1º ano, 2º semestre) (63,3%), Ciências do Solo (1º ano 1º semestre) (71,4%), Fisiologia Vegetal (2º ano, 1º
semestre) (72,0%) e Química (1º ano, 1º semestre) (75,0%). Nas restantes UCs da licenciatura a taxa de aprovação foi
superior a 80,0%, e em particular no 3º ano ≥ 90,0%.

 De salientar que de acordo com o Relatório de Abandono Académico da UTAD (2019-2020), não se registaram anulações
de matrícula neste ano letivo no 1º ciclo em Engenharia Agronómica.

 
Pela análise dos Relatórios de Sucesso Escolar do ano letivo 2018-2019 (1º e 2º semestre), considerando todos os
estudantes do 1º ciclo em Engenharia Agronómica, no 1º semestre foram aprovados 90, 95 e 97% dos alunos avaliados e
no 2º semestre, 69, 99 e 94%, no 1º, 2º e 3º anos, respetivamente. Considerando a informação presente na plataforma SIDE
relativa às Estatísticas de Aproveitamento de cada UC, das 18 UCs com dados de aproveitamento, é de salientar a baixa
taxa de aprovação à UC Matemática II (apenas 24,2%), seguida de Física (65,2% de aprovações) (duas UCs de 1º ano, 2º
semestre) que estarão na base da mais reduzida percentagem aprovação (69%) no geral dos estudantes de 1º ano, 2º
semestre. As restantes UCs do curso com informação disponível sobre aproveitamento, registaram percentagens de
aproveitamento sempre superiores a 70%, tendo várias 100% de aprovação.

 

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

The scientific areas of Chemistry, Mathematics, Physics and Earth Sciences are among those that have shown less
satisfactory results. There is, however, clear evidence: 1st year curricular units tend to have the highest failure rate. There
are, however, occasional cases of less satisfactory approval in UCs in the Scientific area of the course, which can be
explained by the interannual variability of student characteristics

 In the academic year 2019/2020, 1059 students*UC evaluations resulted in 970 (91.6%) approvals. In 75% of UCs there was
an approval rate ≥90% and in 25% approval between 50-90%. There were no UCs with ≤50% approval. The approval rates
varied in the 3 years of the degree, with an average percentage of 88.5%, 90.0% and 96.5%, in the 1st, 2nd and 3rd year,
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respectively.
In the academic year 2019/2020 the approval rate was 100% in 17 UCs of the degree in agronomic engineering. The UCs
with the lowest approval rate were: ‘Pathology and Agricultural Entomology’ (2nd year, 1st semester) (52.2%), ‘Mathematics
II’ (1st year, 2nd semester) (63.3%), ‘Soil Sciences’ (1st year 1st semester) (71.4%), ‘Plant Physiology’ (2nd year, 1st
semester) (72.0%) and ‘Chemistry’ (1st year, 1st semester) (75.0%). In the remaining UCs of the degree, the approval rate
was higher than 80.0%, and in particular in the 3rd year ≥ 90.0%.
It should be noted that according to the UTAD School Abandonment Report (2019-2020), there were no cancellations of
enrollment in this academic year in the 1st cycle in Agronomic Engineering.
By analyzing the School Success Reports for the academic year 2018-2019 (1st and 2nd semesters), considering all 1st
cycle students in Agronomic Engineering, in the 1st semester 90, 95 and 97% of the evaluated students were approved and
in the 2nd semester, 69, 99 and 94%, in the 1st, 2nd and 3rd years, respectively. Considering the information present in the
SIDE platform on the Statistics of Utilization of each UC, of the 18 UCs with utilization data, it is worth noting the low
approval rate for UC Mathematics II (only 24.2%), followed by Physics (65, 2% of approvals) (two UCs of 1st year, 2nd
semester) that will be based on the lowest percentage of approval (69%) in general of 1st year students, 2nd semester. The
remaining UCs of the course with information available on progress, recorded percentages of success always above 70%,
with several 100% approval

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). 

Taxa de empregabilidade dos diplomados em Engenharia Agronómica entre 2015 e 2019: 96% [1]
 Fonte: [1] DGEEC (2020). Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior

 De acordo com os dados constantes nos Relatórios de Observatório do Percurso Profissional: Opinião dos Diplomados
para os anos de 2017/2018 [2] e 2016/2017% [3]: os dados sobre o emprego são:

 Diplomados da UTAD que trabalham por conta de outrem: 51% [2]; 28% [3]
 Diplomados da UTAD estudantes de mestrado ou doutoramento: 30% [2]; 33% [3]

 Diplomados da UTAD com outras ocupações remuneradas: 9% [2]; 7% [3]
 Diplomados da UTAD desempregados à procura de novo emprego: 5% [2]; 2% [3]

 Diplomados da UTAD à procura do 1º emprego: 5% [2]; 8% [3]
 Início da atividade profissional até ao 1º ano após conclusão do curso: 58% [2]; 44% [3]

 Diplomados da UTAD com atividade profissional em empresas privadas: 65% [2]; 46% [3]
 Diplomados da UTAD com contrato permanente ou a termo com a entidade empregadora: 71% [2]; 45% [3]

 

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). 

Employment rate of graduates in Agronomy between 2015 and 2019: 96% [1]
 Source: [1] DGEEC (2020). Characterization of registered unemployed with higher education

 According to the data contained in the Professional Career Observatory Reports: Graduates' Opinion for the years
2017/2018 [2] and 2016/2017% [3]: data on employment are:

 UTAD graduates working for others: 51% [2]; 28% [3]
 Graduates from UTAD Master's or PhD students: 30% [2]; 33% [3]

 UTAD graduates with other paid jobs: 9% [2]; 7% [3]
 UTAD graduates unemployed looking for a new job: 5% [2]; 2% [3]

 UTAD graduates looking for their first job: 5% [2]; 8% [3]
 Beginning of professional activity until the 1st year after completing the course: 58% [2]; 44% [3]

 UTAD graduates with professional activity in private companies: 65% [2]; 46% [3]
 UTAD graduates with permanent or fixed-term contracts with the employer: 71% [2]; 45% [3]

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As taxas de empregabilidade, nos últimos quatro anos, foram muito elevadas (96%), evidenciando a elevada interação e
aceitação do curso no mercado de trabalho.

 Os relatórios elaborados pelos Gabinetes da UTAD em 2020 e 2019, relativos ao último e penúltimo anos, no âmbito do
Observatório do Percurso Profissional, permitem complementar a informação anterior para a generalidade dos cursos da
UTAD. O relatório mais recente evidencia, para a amostra recolhida, que a maioria dos diplomados trabalham por conta de
outrem (51%) ou são estudantes de mestrado ou doutoramento (30%) ou apresentam outras ocupações remuneradas (9%).
Apenas 5% estão desempregados e 5% à procura do 1º emprego.

 A generalidade dos indicadores tem evoluído favoravelmente entre os 2 anos em análise, nomeadamente a ocupação
profissional é conseguida mais atempadamente bem como a estabilização no emprego, revelando uma boa articulação
entre a formação universitária e o exercício de atividades profissionais qualificadas.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability rates, in the last four years, were very high (96%), showing the high interaction and acceptance of the
course in the job market.

 The reports prepared by UTAD Offices in 2020 and 2019, relating to the last and penultimate years, within the scope of the
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Professional Career Observatory, complement the previous information for most UTAD courses. The most recent report
shows, for the sample collected, that most graduates work for others (51%) or are masters or doctoral students (30%) or
have other paid jobs (9%). Only 5% are unemployed and 5% are looking for their first job.
Most indicators have evolved favorably between the 2 years under analysis, namely professional occupation is achieved
more timely as well as job stabilization, revealing a good link between university training and the exercise of qualified
professional activities.

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

Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais
e Biológicas (CITAB-UTAD)/Centre for the Research
and Technology of Agro-Environmental and Biological
Sciences

Muito Bom /
Very Good UTAD 25

Research centre that supports the graduate
course and integrates most of its
teachers/researchers. The scope of CITAB is
focused on the agro-food and forestry
systems using the production-chain approach
as a whole. It is composed of a
multidisciplinary team with expertise ranging
from fundamental sciences such as biology
and chemistry to agronomists, forestry
engineers and ecologists.

Centro de Química-Vila Real (CQ-VR)/ Chemical
Center-Vila Real

Muito Bom /
Very Good UTAD 5

The CQVR performs research in fundamental
and applied areas of Chemistry. It aims to use
scientific knowledge to the welfare of the
society developing new advanced materials
with improved performance for application in
different devices, new solutions to match the
agro-food industrial activity with a healthy
environment, new food products and new food
safety monitoring techniques.

Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD)/Centre for
Transdisciplinary Development Studies

Bom / Good UTAD 4

CETRAD is a development-focused research
centre, based in the social sciences. It
sustains inter-, multi- and trans-disciplinary
research that aims to identify solutions to key
problems of territorial, socio-economic,
cultural and organisational development,
focusing on predominantly rural territories.
The teachers/researchers integrated in this
centre support the transfer of knowledge in
the area of social sciences adapted to the
area of the cours

Centro de Geociências (CGEO-UTAD)/ Geosciences
Center Bom /good

University of
Coimbra,
UTAD Pole/
Universidade
de Coimbra

2

CGEO is a multidisciplinary unit that aims at
targeting the identification and
characterization of energy and mineral
resources, as well as their transformation and
use, and understanding of Human related
adaptive strategies. The teachers/researchers
integrated in this centre carry out research
activities in the area of sedimentary geology.

GeoBioCiências, GeoTecnologias e GeoEngenharias
(GeoBioTec)/ GeoBioSciences, GeoTechnologies and
GeoEngineering

Muito
Bom/Very
Good

Universidade
de Aveiro 1

GeoBioTec mission is to explore the
geological, biological, physical and chemical
processes that shape the Earth's
environment, with emphasis on the role of
humans as an agent of change aiming the
sustainable development.

Laboratório Associado de Energia, Transportes e
Aeronáutica (LAETA) / LAETA - Associated Laboratory
for Energy, Transports and Aeronautics-Institute of
Science and Innovation in Mechanical and Industrial
Engineering (INEGI/UP)

Excelente Universidade
do Porto

1 LAETA aims to transfer new technologies, to
implement new engineering procedures of
project, design, manufacturing and testing of
products, to promote the dissemination of
knowledge and the education and training of
technicians and engineers to overcome
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existing lacks in education and to acquire new
competences.

Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na
Formação de Formadores (CIDTFF)/ CIDTFF –
Research Centre on Didactics and Technology in the
Education of Trainers

Muito
Bom/Very
Good

Universidade
de Aveiro 2

CIDTFF has its mission anchored in the
responsibility of research in education: to
produce knowledge able to contribute to
educated, qualified, and critical citizens, and
to the creation of a better world.

IFIMUP - Instituto de Física de Materiais Avançados,
Nanotecnologia e Fotónica / IFIMUP - Institute of
Physics for Advanced Materials, Nanotechnology and
Photonics Excelente Universidade do Porto 1 IFIMUP
is a transversal Institute of Physics in the R&D
Portuguese ecosystem and internationally recognized
for cutting-edge advanced research and training in
fundamental and applied Physics.

Excelente Universidade
do Porto 1

IFIMUP is a transversal Institute of Physics in
the R&D Portuguese ecosystem and
internationally recognized for cutting-edge
advanced research and training in
fundamental and applied Physics.

INESC TEC - Institute for Systems and Computer
Engineering, Technology and Science / INESC TEC -
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência

Muito Bom /
Very Good

Universidade
do Porto 1

INESC TEC is committed to create new
techniques, methodologies and tools in the
domains of Computer Science, Industrial and
Systems Engineering, Networked Intelligent
Systems, and Power and Energy, in areas
such as agriculture.

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/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766
 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/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766
 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. 

A UTAD tem diversas valências de prestação de serviços à comunidade. Destacam-se o ‘Laboratórios de Solos e Plantas
Joaquim Quelhas dos Santos’ e o ‘Laboratório de Ecologia Aplicada’ (LEA) e que são da responsabilidade ou contam com
a participação de docentes deste ciclo de estudos (CE). O Laboratório de Solos e Plantas colabora com produtores
agrícolas e em projetos de investigação relacionados com o setor agroflorestal, no âmbito de análise de águas de rega de
culturas agrícolas, análise de plantas para controlo da nutrição, análise dos nutrientes dos solos e recomendações de
fertilização. O LEA presta apoio à comunidade em projetos de Inventariação e Monitorização Ecológica, Impacte Ambiental
e Conservação de Recursos Faunísticos e Florísticos.

 Há ainda protocolos com Câmaras Municipais para o apoio a produtores, através de divulgação e demonstração de boas
práticas culturais para a gestão de culturas arbóreas e, também, em projetos de reordenamento e gestão da Paisagem,
cuja responsabilidade está a cargo de docentes deste CE. Existem outros serviços, no diagnóstico laboratorial de doenças
de plantas e respetiva prescrição, prestados a associações de agricultores e a agricultores individuais; na realização de
análises de efluentes para diversas entidades públicas e privadas e ações de formação dirigidas a técnicos e agricultores
nas áreas dos sistemas e gestão de efluentes. Há ainda a referir a colaboração com empresas na formação agrícola, como
por exemplo, a Espaço Visual-AgroB Business School, dirigida a estudantes de agronomia, jovens agricultores,
empresários e técnicos agrícolas e ainda em ações de formação realizadas no Centro de Frutologia Compal. Vários
webinars têm sido desenvolvidos promovendo a formação nas temáticas mais atuais em agronomia, nomeadamente o
Ciclo de Conferências sob o tema Desafios e Oportunidades no Setor Agrário (Ano Internacional da Fitossanidade;
Agricultura Inteligente – desafios e oportunidades do sector agrário; Gestão da Água e do Solo; As novas Políticas
Agrárias).

 O corpo docente tem grande interação com o tecido produtivo e empresarial, nomeadamente no âmbito de projetos de
investigação e desenvolvimento experimental em Copromoção e nos Grupos Operacionais.

 O GFORM da UTAD, com docentes deste CE no seu corpo de formadores, promove ações de formação e pós-graduações
com uma grande diversidade de públicos-alvo, como profissionais de Centros de Coordenação Operacional Nacional ou
Distrital do Sistema de Proteção Civil (ICNF e IPMA) profissionais de gabinetes técnicos das Câmaras Municipais, assim
como licenciados e mestres em Engenharias das Ciências Agrárias e do Ambiente, etc.

 O corpo docente deste CE integra Comissões Pedagógicas e Científicas de Programas Doutorais (Programa Doutoral
Agrichains; Ciências Agronómicas e Florestais) e também do Master Erasmus International Master Vintage, e tem ao longo
dos anos, participado nos painéis de avaliação de projetos de investigação nacionais e internacionais.

 

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. 

UTAD has several competences to provide services to the community. The ‘Joaquim Quelhas dos Santos Soil and Plant
Laboratories’ and ‘Applied Ecology Laboratory’ (LEA) stand out and are under the responsibility or have the participation
of teachers of this cycle of studies (CS). The Soil and Plant Laboratory collaborates with agricultural producers and in

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766
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research projects related to the agroforestry sector, within the scope of irrigation water analysis of agricultural crops,
analysis of plants for nutrition control, analysis of soil nutrients and fertilization recommendations; LEA provides support
to the community in Ecological Inventory and Monitoring, Environmental Impact and Conservation of Wildlife and Floristic
Resources projects.
There are also protocols with City Councils to support producers, through the dissemination and demonstration of good
cultural practices for the management of tree cultures and also in projects for the reorganization and management of the
Landscape, whose responsibility is the incumbency of teachers of this CS. There are other services, in the laboratory
diagnosis of plant diseases and their prescription, provided to farmers' associations and individual farmers; conducting
effluent analyzes for various public and private entities and training actions aimed at technicians and farmers in the areas
of effluent systems and management. It is also worth mentioning the collaboration with companies in agricultural training,
such as the Espaço Visual-AgroB Business School, aimed at students, young farmers, entrepreneurs and agricultural
technicians, as well as in training actions carried out at the Compal Fruit Center. Several webinars have been developed
promoting training on the most current topics in agronomy, namely the Conference Cycle under the theme Challenges and
Opportunities in the Agrarian Sector (International Year of Plant Health; Intelligent Agriculture - challenges and
opportunities in the agrarian sector; Water and Soil; The new Agrarian Policies).
The teaching staff has great interaction with the productive and business sectors, namely within the scope of research and
experimental development projects in Co-Promotion and in the Operational Groups.
UTAD's GFORM, with teachers from this CS in its body of trainers, promotes training and postgraduate courses with a wide
range of target audiences, such as professionals from National or District Operational Coordination Centers of the Civil
Protection System (ICNF and IPMA) professionals from technical offices of the City Councils, as well as graduates and
masters in Engineering of Agricultural and Environmental Sciences, etc.
The teaching staff of this CS integrates Pedagogical and Scientific Commissions of Doctoral Programs (Doctoral Program
Agrichains; Agronomic and Forest Sciences) and also of the Master Erasmus International Master Vintage, and has over
the years participated in the evaluation panels of national and international research projects.

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. 

O corpo docente integra diversas parcerias de âmbito nacional e internacional a nível de trabalhos de investigação,
publicações e projetos em curso. A nível internacional destacam-se as parcerias e consórcios no âmbito de projetos
Europeus FP7, H2020, INTERREG-Atlantic Area, INTERREG Espanha-Portugal (POCTEC) e mais recentemente
envolvimento em diversas propostas Green Deal, envolvendo dezenas de parceiros por todo mundo. Exemplos:
EUROLEGUME (FP7-KBBE-2013-7, 6.564.763,85€); BRESOV (H2020-SFS-07-2017, 5.962.019,75€), INNOVINE & WINE
(NORTE – 01-0145-FEDER-000038, 5.293.984,76€), INTERACT (NORTE – 01-0145-FEDER-000017, 4.127.773,50 €); Clim4Vitis
(EU-H2020, 999.988,75€); NASPA (EAPA-451/2016, 2.994.000,00€); SMARTAgriFor (NORTE-01-0145-FEDER-000023,
871.558€)
Outros projetos: LEGSEEDCOAT – FCT, 197.844,0€); FUNGITECH (Norte-01-0247-FEDER-033788, 616.734,07 €; GO-
SustentOlive (PDR 2020; 444.249,82 €); CherryCrackLess (POCI-01-0145-FEDER-006958, 166.029,84 €)

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 teacher staff of this study cycle integrates several national and international partnerships in terms of ongoing
research, publications and projects. At the international level, partnerships and consortia stand out in the context of
European projects FP7, H2020, INTERREG-Atlantic Area, INTERREG Spain-Portugal (POCTEC) and more recently
involvement in several Green Deal proposals, involving dozens of partners all over the world. Examples: EUROLEGUME
(FP7-KBBE-2013-7, 6.564.763,85 €); BRESOV (H2020-SFS-07-2017, 5.962.019,75 €), INNOVINE & WINE (NORTE - 01-0145-
FEDER-000038, 5.293.984,76 €), INTERACT (NORTE - 01-0145-FEDER- 000017, 4.127.773,50 €); Clim4Vitis (EU-H2020, €
999.988,75 €); NASPA (EAPA-451/2016, 2.994.000,00€); SMARTAgriFor (NORTE-01-0145-FEDER-000023, € 871.558 €)
Other projects: -LEGSEEDCOAT - FCT, 197.844,00 €); FUNGITECH (NORTE-01-0247-FEDER-033788, 616.734,07 €; GO-
SustentOlive (PDR 2020; 444.249,82 €); CherryCrackLess (POCI-01-0145-FEDER-006958, 166.029,84 €) 

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 4.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 8.2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.4
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 1.7
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0.3
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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). 
A UTAD tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de
alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem
Fronteiras, Erasmus Mundus, IACOBUS, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama e Vulcanus). Desta forma, a UTAD
aposta na internacionalização dos seus ciclos de estudo. Neste ponto destacam-se os protocolos ERASMUS+ onde a
UTAD, e nomeadamente a Direção de Curso, possibilitam aos seus alunos complementarem a sua formação numa
instituição estrangeira. No âmbito deste CE estabeleceram-se protocolos, onde os alunos participam, ao abrigo do
programa ERASMUS com 52 Universidades de 17 países diferentes. Os docentes do curso, através de projetos
internacionais em que participam, costumam integrar, quando possível, alunos no âmbito da disciplina de projeto.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has an International Relations and Mobility Office (GRIM) that promotes the cooperation and mobility of students,
teachers and staff under national and international programs (Almeida Garrett, Sciences Without Borders, Erasmus
Mundus, IACOBUS, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama and Vulcanus). In this way, UTAD is committed to the
internationalization of its study cycles (SC). At this point, the ERASMUS + protocols stand out where UTAD, and in
particular the Course Directorate, enable its students to complement their training in a foreign institution. Within the scope
of this SC, protocols were established, where students participate, under the ERASMUS program with 52 Universities from
17 different countries. The course teachers, through international projects in which they participate, usually integrate
students, when possible, within the scope of the project subject.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 No ano de 2018/2020 foram admitidos 10 estudantes Sul-Africanos ao abrigo de protocolo estabelecido entre a UTAD e o

South Africa Free State. No primeiro ano do curso, o ensino foi ministrado em inglês e as aulas funcionaram em separado
dos alunos portugueses, acontecendo a integração com os estudantes portugueses nos anos subsequentes.

 Nos últimos três anos tem-se registado um aumento da procura do curso por estudantes internacionais oriundos de
países de Língua Oficial Portuguesa

 

6.4. Eventual additional information on results.
 In the year 2018/2020, 10 South African students were admitted under the protocol established between UTAD and the

South Africa Free State. In the first year of the course, teaching was taught in English and classes were held separately
from Portuguese students, with integration taking place with Portuguese students in subsequent years.

 In the last three years there has been an increase in demand for the course by international students from Portuguese
Language speaking countries

 

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

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

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

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.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._RAC_2019_2020 Eng Agronómica-compactado.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/47916426-eb3f-ad9a-9ece-5ffc7f4e9766/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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
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8.1.1. Pontos fortes 
A reputação da UTAD como instituição de referência de ensino e investigação do sector agrário em Portugal
• Existência do ECOCAMPUS, único na estrutura das universidades portuguesas, o qual tira partido das extensas áreas
verdes do Campus e da sua ligação com o meio envolvente, nomeadamente Rede Natura 2000
• Existência de um Jardim Botânico no Campus
• Existência de uma Unidade de Microscopia Eletrónica na UTAD
• Conjunto de infraestruturas afetas ao curso em boas condições, que permitem atingir os objetivos propostos para o ciclo
de estudos. Acresce ainda a existência de condições a nível de campo favoráveis à aprendizagem, que permitem ao aluno
visualizar in situ os ensinamentos teóricos e ainda aplicar os conhecimentos adquiridos. De entre estas condições de
campo devemos realçar a existência de uma área de vinha importante (7,2 ha) com diferentes sistemas de condução, onde
existem diversas castas representativas das várias denominações nacionais e castas de diferentes regiões vitícolas
mundiais; olival, pomar de fruteiras, estufas para produções de hortícolas e de flores, horta para produção biológica;
• O corpo docente, em regime de dedicação exclusiva, é estável, altamente qualificado, constituído totalmente por
professores doutorados, multidisciplinar e com comprovada experiência pedagógica e científica nas áreas de
conhecimento do ciclo de estudos e sua aplicação em vários domínios relevantes do setor agrário
• Grande parte do corpo docente integrado em Centros de Investigação, estando mais de 50% integrado no CITAB Centro
de Investigação com classificação de Muito Bom pela FCT e que integra o consórcio do Laboratório Associado Inov4Agro,
recentemente criado. Asseguram, assim, uma interface dinâmica entre a formação superior, a produção científica e
aplicação de conhecimento
• A forte ligação dos docentes da área da especialidade com o sector produtivo permite proporcionar aos alunos
oportunidades de integração em contextos exigentes, bem como estágios e integração em empresas após o curso
• Elevada permanência dos docentes no Campus, com disponibilidade para atendimento e forte relação com os alunos
• Integração de diversas áreas de saber e instalações no mesmo Campus universitário
• Existência de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade (GESQUA)
• O elevado número de antigos alunos licenciados pela UTAD e a sua importante implementação no mercado, tem
contribuído para uma divulgação dinâmica do curso
• A realização de estágio em empresa, por vezes em empresas de antigos alunos, promovendo a integração dos recém-
licenciados na vida ativa
• Elevada empregabilidade em setores de atividade relacionados com o curso
• Reconhecimento da adequação da formação para o desempenho da atividade profissional e em conformidade com as
necessidades do setor empresarial
• Elevada formação de natureza prática e teórico-prática
• Reconhecimento, a nível nacional, da qualidade dos licenciados em Eng. Agronómica na UTAD

8.1.1. Strengths 
• UTAD's reputation as a reference institution for teaching and research in the agricultural sector in Portugal;
• Existence of ECOCAMPUS, unique in the structure of Portuguese universities, which takes advantage of the extensive
green areas of the Campus and its connection with the environment, namely the Natura 2000 Network;
• Existence of a Botanical Garden on the Campus;
• Existence of an Electronic Microscopy Unit at UTAD;
• Set of infrastructures related to the course in good conditions, which allow to achieve the objectives proposed for the
study cycle. In addition, there are favorable conditions at field level for learning, which allow the student to visualize the
theoretical teachings in situ and apply the acquired knowledge. Among these field conditions, we must highlight the
existence of an important vineyard area (7.2 ha) with different driving systems, where there are different grape varieties
representative of the national wine denominations and international varieties from several worldwide wine regions; olive
grove, fruit orchard, greenhouses for horticultural and flower production, vegetable garden for organic production.
• The teaching staff, under exclusive dedication, is stable, highly qualified, fully constituted by doctoral professors,
multidisciplinary and with proven pedagogical and scientific experience in the areas of knowledge of the study cycle and
its application in several relevant domains of the agrarian sector.
• A large part of the teaching staff is integrated in Research Centers, being over 50% part of the CITAB Research Center,
with a Very Good rating by FCT, and which is part of the consortium of the Associated Laboratory Inov4Agro, recently
created. Thus, they ensure a dynamic interface between higher education, scientific production and application of
knowledge.
• The strong connection of professors in the specialty area with the productive sector allows students opportunities for
integration in demanding contexts, as well as internships and integration in companies after the course.
• High permanence of the teaching staff on Campus, with availability for attendance and strong relationship with students.
• Integration of different areas of knowledge and facilities on the same university campus.
• Existence of an Internal Quality Assurance System (GESQUA)
• The high number of former students graduated by UTAD and its important implementation in the market, has contributed
to a dynamic dissemination of the course; 
• Internship in companies, sometimes in companies of former students, promoting the integration of recent graduates in
active life;
• High employability in sectors related to the course.
• Recognition of the adequacy of training for the performance of professional activity and in accordance with the needs of
the business sector.
• High level of practical and theoretical-practical training.
• Recognition, at national level, of the quality of graduates in Agronomic Engineering at UTAD. 
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8.1.2. Pontos fracos 
A atual conjuntura nacional e internacional, associada aos constrangimentos agrícolas do País, apenas contrariada por
um número reduzidos de atividades de grande significado (viticultura, fruticultura, olivicultura e florestas), poderá criar um
menor interesse por parte de potenciais candidatos;
• O elevado número de Instituições de Ensino Superior em Portugal que ministram cursos na área das Ciências Agrárias
compete com a UTAD por um limitado número de alunos interessados nesta área; 
• A localização da Universidade numa região de baixa densidade populacional também não é atrativa para os alunos do
litoral;
• Sobrecarga de atividade letiva e de gestão dos docentes universitários, agravada pela substituição dos docentes
aposentados a um ritmo inferior ao desejável, reforçando o risco de algumas áreas científicas poderem vir a apresentar
lacunas em áreas específicas do saber;
• Necessidade atualização dos conteúdos programáticos de algumas Unidades Curriculares, em particular as Unidades
Curriculares básicas da engenharia, com enfoque para a área do curso;
• Conteúdos programáticos de algumas Unidades Curriculares não atualizados para a inovação tecnológica crucial para o
sector;
• Repetição de alguns conteúdos programáticos nalgumas Unidades Curriculares;
•Carência de conhecimentos básicos sobre o processamento tecnológico do azeite que dote os licenciados com
conhecimentos e competências para o mercado de trabalho em unidades de extração do azeite; 
• Reduzido envolvimento dos alunos nos trabalhos a decorrer no âmbito de projetos de I&DT coordenados pelos docentes
do curso;
• Parque de máquinas agrícolas envelhecido e desatualizado;
• Ligeira redução ao longo dos anos de área agrícola no campus assim como de pessoal não docente afeto a apoio à
exploração agrária;
•Carência de um Laboratório de Hidráulica Agrícola;
•Dificuldade nas deslocações para visitas de estudo a empresas, a feiras nacionais e internacionais para contacto com
novos equipamentos e tecnologias.

8.1.2. Weaknesses 
• The current national and international conjuncture, associated with the country's agricultural constraints, only thwarted
by a reduced number of activities of great significance (viticulture, fruit growing, olive growing and forests), may create
less interest on the part of potential candidates;
• The high number of Higher Education Institutions in Portugal that offer courses in the field of Agrarian Sciences
competes with UTAD for a limited number of students interested in this area;
• The location of the University in a sparsely populated region is also not attractive for students with residence on the
coast;
• Overload of teaching activity and management of university teachers, aggravated by the replacement of retired teachers
at a lower than desirable pace, reinforcing the risk that some scientific areas may will have gaps in specific areas of
knowledge;
• Need to update the program contents of some Curricular Units, in particular the basic Engineering Units, with a focus on
the course area;
• Programmatic contents of some Curricular Units not updated for technological innovation crucial for the sector;
• Repetition of some syllabus in some Curricular Units;
• Lack of basic knowledge about the technological processing of olive oil that provides graduates with knowledge and
skills for the labor market in oil extraction units;
• Reduced student involvement in the work taking place within the scope of R&D projects coordinated by the course
teachers;
• Aged and outdated agricultural machinery park;
• Slight reduction over the years of agricultural area on campus as well as of non-teaching staff assigned to support
agricultural exploration;
• Lack of an Agricultural Hydraulics Laboratory;
• Difficulty in traveling for study visits to companies, to national and international fairs for contact with new equipment and
technologies.

8.1.3. Oportunidades 
O curso é multidisciplinar e suficientemente abrangente para permitir uma entrada no mercado de trabalho no final dos 3
anos da licenciatura;
• Os alunos podem realizar o Mestrado na UTAD, nomeadamente em Engenharia Agronómica, que lhes permitirá obter uma
especialização na área elegida;
• O curso atrai normalmente bastante alunos estrangeiros (programa Erasmus e dos países de Língua Oficial Portuguesa,
etc.);
• A UTAD compõe o Consórcio das Escolas de Ciências Agrárias (CECA) cujos protocolos com a FCT financiam bolsas de
investigação de doutoramento na área das ciências agrária a estudantes Africanos dos PALOP e Timor-Leste, o que
poderá incentivar alunos destes países a procurar a UTAD para níveis de graduação de licenciatura;
• Contexto atual no sentido do regresso de parte da população para as zonas rurais e do surgimento de “novos
agricultores” com elevados níveis de escolaridade, mas com algumas carências de conhecimentos técnicos na área
agrária, poderá levar alguns empresários a procurar apoio junto da UTAD e a estabelecer novas parcerias da UTAD com o
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tecido empresarial;
• Monitorização dos mecanismos de qualidade por parte do Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) o que permite
uma mais rápida resposta na resolução dos constrangimentos detetados;
• Os estudantes estão organizados no NEAGRO (Núcleo de Estudantes de Engenharia Agronómica) e na APEA
(Associação Portuguesa Estudantes Agricultura), o que permite a organização conjunta de eventos de caráter técnico-
científico;
• Parcerias com o tecido empresarial da Região poderão servir de incubadora de novos projetos que permitam a captação
de recursos financeiros e a integração de estudantes na investigação em contexto real, promovendo, igualmente, a
transmissão do saber e do conhecimento científico para a comunidade (CoLabVines&Wines, incubadora de empresas
UTAD, Régia Douro Parque, …);
• Inserção da UTAD na Região Demarcada do Douro.

8.1.3. Opportunities 
• The course is multidisciplinary and comprehensive enough to allow entry into the job market at the end of the 3 years
graduation;
• Students can take the Master at UTAD, namely in Agronomic Engineering, which will allow them to obtain a specialization
in the chosen area;
• The course usually attracts a lot of foreign students (Erasmus program and from Portuguese speaking countries, etc.);
• UTAD is part of the Consortium of Schools of Agricultural Sciences (CECA) whose protocols with the FCT finance PhD
research grants in the field of agricultural sciences to African students from PALOP and Timor-Leste, which may
encourage students from these countries to seek UTAD for Bachelor degree;
• Current context towards the return of part of the population to rural areas and the emergence of “new farmers” with high
levels of education, but with lack of technical knowledge in the agrarian subjects, it may lead some entrepreneurs to seek
support from UTAD and to establish new partnerships between UTAD and the business community;
• Monitoring of quality mechanisms by the Quality Management Office (GESQUA), which allows for a quicker response in
solving the detected constraints; 
• Students are organized at NEAGRO (Agronomic Engineering Students Group) and APEA (Portuguese Agriculture
Students Association), which allows for the joint organization of technical and scientific events;
• Partnerships with the region’s business may serve as an incubator for new projects that allow the capture of financial
resources and the integration of students in a real research context, also promoting the transmission of knowledge and
scientific knowledge to the community (CoLabVines & Wines , UTAD business incubator, Régia Douro Parque,…);
• Insertion of UTAD in the Douro Demarcated Region.

8.1.4. Constrangimentos 
• A situação financeira do País e as características do sector agrário comprometem a capacidade de contratação de Eng.
Agrónomos;
• A imagem negativa do sector agrário junto da maioria da população jovem, associado ao interior do país, que contrasta
com a forte atratividade de profissões dominantes em cidades litorais, e que pode comprometer a capacidade de atração
desta área de conhecimento;
• Diminuição da população escolar. Desequilíbrio demográfico entre litoral e interior;
• Depreciação social da Agricultura e dos que nela trabalham;
• Concorrência de outras Instituições de Ensino Superior localizadas no litoral;
• A renovação do corpo docente ocorre a ritmo inferior ao desejável, o que tem agravado a dispersão na lecionação do
corpo docente em diferentes domínios;
• Limitação de verbas para aquisição de reagentes e consumíveis para trabalhos de Laboratório e de campo;
• Limitação de verbas para renovação de equipamentos de laboratório e de máquinas agrícolas;
• Limitação de verbas para viagens de estudo.

8.1.4. Threats 
• The country’s financial situation and the characteristics of the agrarian sector compromise the ability to hire
Agronomists;
• The negative image of the agrarian sector among the majority of the young population associated to the interior of the
country, which contrasts with the strong attractiveness of dominant professions in coastal cities, and which can
compromise the attractiveness for this area of knowledge;
• Decrease in the school population. Demographic imbalance between coast and interior;
• Social depreciation of Agriculture and those who work there;
• Competition from other Higher Education Institutions located on the coast;
• The renewal of the teaching staff occurs at a lower than desirable pace, which has aggravated the dispersion of the
teaching staff in different domains;
• Limitation of funds for the acquisition of reagents and consumables for laboratory and field work;
• Limitation of funds for renovation of laboratory equipment and agricultural machinery;
• Limitation of funds for study trips.

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

8.2.1. Ação de melhoria 
Adaptação dos conteúdos programáticos de algumas UCs a conceitos de uma Agricultura inteligente, sustentável e
tecnológica;
• Introduzir uma componente de Engenharia com uma abordagem prática direcionada ao curso para aumentar a
capacidade de motivação dos alunos e consequentemente a taxa de aprovação;
• Continuação de reajustamento de espaços físicos para continuar a aumentar a capacitação dos estudantes na
componente prática de campo;
• Aumentar a disponibilização de verbas para a aquisição de consumíveis e reagentes para as aulas e para a renovação de
equipamentos de laboratório e parque de máquinas;
• Requalificação das estufas existentes;
• Agilizar a contratação de Professores Auxiliares para o departamento âncora do curso. Nos últimos 5 anos aposentaram-
se 6 docentes e nos próximos 2-3 anos prevê-se que sejam mais dois;
• Cativar parte dos overheads dos projetos de investigação com envolvimento dos docentes do curso para suprimir falta
de verbas;
• Introduzir algumas UCs ministradas em inglês de forma a captar alunos estrangeiros;
• Incentivar e sensibilizar docentes a frequentarem formações de práticas pedagógicas.

8.2.1. Improvement measure 
Adaptation of the curricular contents of some UCs, to concepts of smart, sustainable and technological agriculture;
• Introduce an Engineering component with a practical approach directed to the course to increase students' motivation
and consequently the approval rate;
• Continued readjustment of physical spaces to continue increasing students' training in the practical field component;
• Increase the availability of funds for the purchase of consumables and reagents for classes and for the renewal of
laboratory equipment and machinery;
• Requalification of existing greenhouses;
• Streamline the hiring of Assistant Professors for the course's anchor department. In the last 5 years, 6 teachers have
retired and in the next 2-3 years it is expected that there will be two more;
• Captivate part of the overheads of the research projects with the involvement of the teachers of the course to suppress
the lack of funds;
• Introduce some UCs taught in English in order to attract foreign students;
• Encourage and sensitize teachers to attend training in pedagogical practices.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: 
• Contratação de Professores Auxiliares;
• Disponibilização de verbas para a infraestruturas de apoio às aulas;
• Disponibilização de verbas para a reagentes/consumíveis, aquisição e manutenção de equipamentos de laboratório;
• Revisão dos conteúdos programáticas das UCs.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
• Hiring of Assistant Professors;
• Provision of funds for infrastructure to support classes;
• Provision of funds for reagents / consumables, acquisition and maintenance of laboratory equipment;
• Review of programmatic contents of UCs.

8.1.3. Indicadores de implementação 
• Uma análise mais rigorosa aos resultados dos questionários pedagógicos de forma a terem um efeito marcante na
melhoria da qualidade do ensino;
• A revisão dos conteúdos programáticos das UCs será implementada com os docentes responsáveis das UCs em
articulação com a Direção de Curso e o Conselho Pedagógico;
• Mais rigor e controlo na disponibilização de elementos de apoio às aulas por parte do docente. 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
A more rigorous analysis of the results of the pedagogical questionnaires in order to have a marked effect in improving the
quality of teaching;
• The revision of the curricular contents of the UCs will be implemented with the responsible teachers of the UCs in
articulation with the Course Director and the Pedagogical Council.
• More rigor and control in the availability of elements to support classes by the teacher

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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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
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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):
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<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>


