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ACEF/2021/0406362 — 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/1415/0406362

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-11-11

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.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As alterações previram a reformulação da estrutura curricular em resultado da avaliação da anterior. Foram clarificadas as

áreas científicas, adicionados módulos opcionais e aumentada a dedicação ao trabalho final.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The changes in the curricular structure were in result of the previous evaluation process. The scientific areas were

clarified, optional modules were added and dedication time to the final work was increased.

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.
 Em resumo foi organizado um primeiro ano lectivo (de pós-graduação em arquitectura paisagista), com um tronco de UC

obrigatórias nas áreas de projeto, planeamento e avaliação em ambos os semestre e dois módulos opcionais por
semestre. O segundo ano passou a ser dedicado integralmente ao trabalho final, sendo que terceiro semestre dispõe de
um conjunto de UC de oficina capazes de encaminhar os estudantes para o seu trabalho final, quer este seja através de
uma dissertação, projeto ou estágio.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In summary, a first academic year (postgraduate in landscape architecture) was organized, with a mandatory CU trunk in

the areas of design, planning and evaluation, in both semesters and two optional modules per semester. The second year
is now entirely dedicated entirely to the final work, with the third semester having a set of workshop CUs capable of
directing students to their final work, whether through a dissertation, project or internship.

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
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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?

 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?

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 O cursos de arquitetura paisagista continua a dispor de instalações próprias no campus universitário da UTAD, Polo II da

Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Há a acrescentar a criação do laboratório de Espaço Verde, Saúde e Inclusão
(Locus), que dispõe de uma sala nesse mesmo edifício com capacidade para 6 postos de trabalho e que inclui vários
arquivos de projetos acervos fotográficos e documentais e uma biblioteca própria, disponíveis para os estudantes de
mestrado.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The landscape architecture education continues to have its own facilities at the UTAD university campus, Polo II of the

School of Agricultural and Veterinary Sciences. There is also the laboratory for the Green Space, Health and Inclusion
(Locus), which has a room in the same building with capacity for 6 workstations. It also includes several archives of
projects, photographic and documentary collections and its own library, available for master students.

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):
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1.3. Ciclo de estudos.
 Arquitectura Paisagista

1.3. Study programme.
 Landscape Architecture

1.4. Grau.
 Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._2693126934.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Arquitectura Paisagista

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Landscape Architecture

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

 581

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
 120

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):
 Quatro 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):

 Four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
 25

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.
 Os titulares do grau de licenciado ou equivalente em Arquitetura Paisagista e licenciaturas afins. O processo de selecção e

 seriação dos candidatos terá em consideração o curriculum académico, o curriculum científico e a experiência
 profissional. Os candidatos poderão ser sujeitos a entrevistas individuais para avaliar a motivação ou o nível de

 conhecimentos nas áreas científicas de base do curso.

1.11. Specific entry requirements.
 Holders of the Bachelor or equivalent legal degree in Landscape Architecture and graduates in similar areas. The process

 of selection and ranking of candidates will take into consideration the academic and scientific curriculum as well the
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


26/02/2021 ACEF/2021/0406362 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=547e5376-6c02-4f05-581e-5ff6e7c7b447&formId=dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0… 4/21

professional experience. Candidates may be subjected to individual interviews in order to assess the motivation or level of
knowledge in the scientific basis of the course.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias, Departamento de
Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista (CIFAP), no campus da Quinta de Prados, em Vila Real

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.

NA

1.15. Observations.
NA

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

Arquitetura Paisagista AP 96 0 sem opções
Arquitetura Paisagista/Ciências do AP/CA 6 0 6 ECTS em UC opcionais, sem
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Ambiente mínimo necessário
Arquitetura Paisagista/Agricultura,
Silvicultura e Pescas AP/AS 0 0 9 ECTS em UC opcionais, sem

mínimo necessário

Agricultura, Silvicultura e Pescas AS 0 0 18 ECTS em UC opcionais, sem
mínimo necessário

Ciências Sociais e do
Comportamento CS 0 0 3 ECTS em UC opcionais, sem

mínimo necessário

Arquitetura e Construção AC 0 0 3 ECTS em UC opcionais, sem
mínimo necessário

Agricultura, Silvicultura e
Pescas/Ciências Sociais AS/CS 0 0 3ECTS em UC opcionais, sem

mínimo necessário

Urbanismo e Planeamento UP 0 0 9 ECTS em UC opcionais, sem
mínimo necessário

Proteção do Ambiente PA 0 0 6 ECTS em UC opcionais, sem
mínimo necessário

Ciências da Terra/Turismo e Lazer CT/TL 0 0 6 ECTS em UC opcionais, sem
mínimo necessário

(10 Items)  102 0  

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.

 Os docentes responsáveis pelas UCs têm introduzido metodologias de ensino que permitem uma participação cada vez
maior dos alunos, tendo como objetivo o desenvolvimento da sua autonomia. Assim, identifica-se a utilização de várias
metodologias de ensino participativo, o aumento do trabalho em grupo e individual, e do método de avaliação contínua
(quer por trabalhos, quer por testes práticos e o peso enorme dos trabalhos de atelier, no caso das unidades curriculares
de projeto), que permitem aos alunos uma consolidação progressiva dos conhecimentos com forte componente prática. A
utilização sistemática de exemplos concretos representativos de situações reais permite aos alunos tomar contacto
efetivo com realidades de desempenho profissional. Os trabalhos de campo e visitas de estudo permitem uma
aproximação à realidade dos conhecimentos aprendidos em sala de aula. No início do semestre é disponibilizado,
discutido e ajustado com os estudantes o programa e metodologia da UC.

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 responsible for each unit have introduced teaching methodologies, in agreement with the Bologna spirit, increasing
student participation, aiming the development of their autonomy. Thus, identifies the use of several methods of
participatory teaching, group work and increase the individual, and the continuous assessment method (either by work or
by practical tests and the enormous weight of studio work in the case of Landscape Architecture projects), which allow
students a progressive consolidation of knowledge with a strong practical component. The systematic use of
representative concrete examples of real situations allows students to take effective contact with professional performance
realities. Fieldwork and study visits provide an approach to the reality of the knowledge learned in the classroom. At the
beginning of the semester the programme and methodologies of the CU is discussed and adjusted with the students.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 O número de ECTS, estima a carga média de trabalho necessária para serem atingidos os objetivos de aprendizagem em

cada UC. A carga de trabalho corresponde ao somatório do número de horas de contacto, trabalho individual e avaliação.
Uma unidade de crédito corresponde a 27 horas de trabalho. As metodologias de ensino implicam um maior
acompanhamento dos alunos e adequação da respetiva carga horária, em conformidade com os conteúdos programáticos
das UCs e seus objetivos. Assim, o número de ECTS, é estimado em função da tipologia das UC, e da quantidade de
trabalho exigido, em função dos conteúdos a desenvolver. Cada responsável de UC procede ao preenchimento de uma
FUC no início do semestre e um relatório de unidade curricular no final, sendo possível verificar o cumprimento de
objetivos propostos. Também no final de cada semestre os estudantes preenchem os inquéritos pedagógicos de onde é
possível extrair essa informação na ótica do estudante.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The number of ECTS, estimates the average required work load to successfully achieve the learning outcomes of each UC.

The workload is the sum of the number of contact, individua and assessment hours. A credit unit corresponds to 27 hours.
The teaching methodologies imply a closer monitoring of students and relevant technical adequacy of the workload in
accordance with the syllabus and training objectives. Thus, the number of ECTS was estimated based on the typology of
UCs (T, TP, PL, O), and the amount of work required to the students, depending on the contents. Every course unit regent
does the course unit planning in the beginning of the semester and a report by the end, which allows to verify the fulfilling
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of the proposed objectives. Also by the end of the semester students do their pedagogical questionnaires, which is also a
way of extracting that information from the point of view of the student.

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 semestres é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha no SIDE indicando, entre outros, a
metodologia de ensino, a coerência entre os objetivos e a metodologia de ensino e o método de avaliação. Desta forma,
obrigam-se os docentes a refletirem e proporem uma forma de avaliação de acordo com os objetivos propostos. Os
alunos, ao tomarem conhecimento dessa ficha, podem sugerir alterações fundamentadas a serem apresentadas num
limite de 15 dias após o início do semestre. O sistema de avaliação apresentado na ficha da UC deverá ser validado pelo
docente e pelo representante dos alunos daquele ano. Por outro lado, no fim do semestre, os alunos preenchem um
inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem de cada UC. Os
resultados desse inquérito permitem tomar conhecimento de desvios possíveis e de definir modos de os corrigir.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of each semester it is requested that each teacher fills a syllabus in SIDE indicating, among other, the
teaching methodology, the coherence between the aims and the teaching methodology and the evaluation method. Each
teacher needs to reflect and propose an evaluation method in agreement with the CU objectives. The students should
become aware of that record and they can suggest changes to be presented during a limited period of 15 days after the
semester begins. The evaluation system of the UC should be validated by the teacher and the students’ representative of
that year. On the other hand, at the end of the semester, the students fill out an inquiry that includes questions regarding
the adaptation between the evaluation process and the objectives. The results of that inquiry allow the knowledge of
possible deviations from the intended process and to take measures to correct them.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 NA

2.4 Observations.
 NA

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.
 Frederico Meireles Alves Rodrigues (Diretor do Curso/ Master Programme Director)

 Luís Filipe Sanches Fernandes (Vice-Diretor do Curso/ Master Programme Vice-director)
 Laura Cristina Roldão e Costa (Vogal/ Programme board member)

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

Laura Cristina
Roldão e Costa

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências da Terra e do Ambiente; Humanidades-Artes. 100 Ficha
submetida

Frederico Meireles
Alves Rodrigues

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Arquitetura Paisagista 100 Ficha
submetida

Domingos Manuel
Mendes Lopes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ambiente e Deteção Remota 100 Ficha
submetida

Bruno Filipe
Gonçalves Martins

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Agronómicas e Florestais 50 Ficha
submetida
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Filipa Conceição
Silva Furtado Torres
Meneres Manso

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista
(DL
206/2009)

Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

José Manuel
Martinho Lourenço

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Geociências 100 Ficha
submetida

Maria Eunice da
Costa Salavessa

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas – Ciências da
Engenharia / Scientific Area of Exact, Natural and
Technologic Sciences, Engineering Sciences

100 Ficha
submetida

João Alexandre
Ferreira Abel dos
Santos Cabral

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Biologia (Especialidade Ecologia) 100 Ficha
submetida

Carlos Afonso de
Moura Teixeira

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha
submetida

João Soares
Carrola

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Ambientais 100 Ficha
submetida

Mário Gabriel
Santiago dos
Santos

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha
submetida

João Carlos da
Conceição Vieira
Baptista

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Geologia 100 Ficha
submetida

Ricardo Jorge e
Silva Bento

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha
submetida

Irene Cristina
Salgueiro de
Oliveira

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Estatística (Multivariada) 100 Ficha
submetida

Mário Jorge
Modesto Gonzalez
Pereira

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Física 100 Ficha
submetida

Luís Miguel Ferreira
Pontes Martins

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Vítor
Cortes

Professor
Catedrático
ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Vicente de Seixas e
Sousa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha
submetida

Simone da Graça
Pinto Varandas

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista
(DL
206/2009)

Ciências Agrárias - Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Paulo Daniel da
Silva Mendes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Antropologia 100 Ficha
submetida

Luís Filipe Gomes
Lopes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências agrárias e florestais 100 Ficha
submetida

     2050  

<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.
 21

3.4.1.2. Número total de ETI.
 20.5

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/a3bbccee-d036-d6bf-6ced-6032bf0219ce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/3683f187-838c-55e3-4ab0-6032c0ea39b3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/e8c71f2f-55b9-da5a-350f-6032c0a3b6e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/9cdc394b-7618-8f46-3af6-6032c0b911ae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/cdf253f3-07ae-9496-ae76-6032c1ccb78b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/e2f1c085-35e0-29f0-196f-6032c18e8188
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/7f107d74-eb42-bc57-41fa-6032c18c2d97
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/7f460a7d-c5cf-da7e-ea3d-6032c1dfcbe0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/6e6beaa3-ee0c-4802-5e9e-6032c1591e6e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/2cf3d0ef-10b5-e623-1bca-6032c15c05df
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/e34c8521-6e62-6d70-06fb-6032c1eff982
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/6e8dadda-b56d-bcb6-40ca-6032c1b9a2e6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/4309eecc-c411-6d0e-49db-6032c1186548
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/cebdd418-9fff-ca9d-609d-6032c163ab0f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/8efeb775-5f2e-f236-898b-6032c2c19168
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/98748363-3c31-b865-adcd-6032c2901d22
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/annexId/46518222-c49c-ebaa-08e7-6032c2208787
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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: 20 97.560975609756

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): 20.5 100

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

4 19.512195121951 20.5

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 20.5

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

20 97.560975609756 20.5

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 20.5

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

Um técnico superior em dedicação exclusiva no apoio às UC nas áreas aplicadas, com componente de atelier.
Resposnável por gereir os ateliers, a sala de plotagem, e os recursos materiais associados.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
A senior technician with exclusive dedication to support CU in applied areas, with a studio component. Responsible for
managing the workshops, the plotting room, and the associated material resources.
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Técnico Superior

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Senior technician

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. 
19

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 52.6
Feminino / Female 47.4

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 do 2º ciclo 6
2º ano curricular do 2º ciclo 13
 19

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 30 24 20
N.º de candidatos / No. of candidates 20 16 17
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 12 17
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 12 10 6
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Há a acrescentar o crescimento do número de candidatos internacionais ao mestrado, que resultou num aumento
significativo dos colocados, de 2,3% em 2017, 8,8% em 2018 e 14,7% em 2019. Perspectiva-se um aumento dos estudantes
internacionais nos próximos anos. O ano de 2020 mostrou aumento do número de candidatos e de colocados no mestrado
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em relação, aos ano anteriores, no entanto, vários estudantes tiveram que adiar a sua inscrição devido às restrições
relacionadas com a situação de pandemia (problemas relativos à emissão com vistos, ou estudantes de grupos de risco).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
There is also an increase in the number of international candidates for the master's degree, which resulted in a significant
increase in those placed, of 2.3% in 2017, 8.8% in 2018 and 14.7% in 2019. An increase in international students is expected
in the coming years. The year 2020 showed an increase in the number of candidates and those placed in the master's
degree compared to the previous year, however, several students had to postpone their enrollment due to restrictions
related to the pandemic situation (problems related to issuing visas, or students belonging to risk groups).

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 12 4 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 4 2 0

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

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

NA

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). 

NA

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Tem havido sucesso comparável e positivo em todas as UC do 1.º ano (1.º e 2.º semestres). Já no que se refere ao 2º ano,
em especial à componente de desenvolvimento do Trabalho Final, o aspeto mais relevante e digno de nota é o período de
desenvolvimento do trabalho final, que varia bastante entre estudantes. Não obstante, os resultados são muito positivos.
Para esta comparação, além das estatísticas sobre o aproveitamento dos alunos, são aplicados inquéritos aos alunos
sobre o desempenho de docentes e sobre o grau de satisfação com as unidades curriculares. A metodologia geral implica
que os resultados dos inquéritos aplicados aos alunos sejam, numa primeira fase, alvo de análise e reflexão por parte da
direção de curso e é lavrada num relatório essa análise. A comissão de curso (incluindo 2 representantes de alunos) tem
igualmente conhecimento deste relatório e pronunciam-se junto da direção de curso sobre eventuais propostas de
melhoria. Após essa fase a direção de curso reúne com os docentes do curso para análise do relatório e discussão de
eventuais propostas de melhoria. Após as ações anteriores, se necessário, o director de curso leva ao conselho científico
e (ou) ao conselho pedagógico da unidade orgânica à qual pertence o curso qualquer pretensão de alteração ao curso ou
qualquer problema de natureza científica e (ou) pedagógica que requeira a pronúncia por parte daqueles órgãos.

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

There has been comparable and positive success in all CU in the 1st year (1st and 2nd semesters). As for the 2nd year,
especially the development of the Final Work, the most relevant and noteworthy aspect is the time of completion of the
final work, which varies greatly between students. Nevertheless, the results are very positive. To perform this comparison,
besides the statistics on the academic rate of success, two surveys are addressed to the students. These include
questions on the teachers’ performance as well as an evaluation of the degree of satisfaction with each curricular unit. The
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general methodology implies that the results are written down as a report by the directive board of the study cycle. In
addition, two students which belong to the course commission and the representative association of Landscape
Architecture also participate in the analysis of those documents and may suggest improvement actions. After that phase,
the directive board meets with the course’s teachers to further analyse and discuss the report as well as to confirm
possible improvement actions. After the previous phases, if necessary, the director of the course presents to the scientific
council and (or) to the pedagogical council any action that warrants approval from these entities (i.e. changes in the
syllabus).

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). 

Evolução da caracterização dos desempregados registados com habilitação de Mestre em Arquitetura Paisagista pela
UTAD (fonte DGEEC):

 - Diplomados 2016/2017 - 7; Registados no IEFP como desempregados em junho 2018 - 3; Taxa de desemprego em junho
2018 - 43%;

 - Diplomados 2015/2018 - 7; Registados no IEFP como desempregados em desembro 2019 - 35; Taxa de desemprego em
dezembro 2019 - 3%;

 - Diplomados 2015/2019 - 40; Registados no IEFP como desempregados em junho 2020 - 3; Taxa de desemprego em junho
2020 - 8%

 

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). 

Evolution of the characterization of the unemployed registered with the qualification of Master in Landscape Architecture
by UTAD (data of the Ministry):

 - Graduates 2016/2017 - 7; Registered as unemployed in June 2018 - 3; Unemployment rate in June 2018 - 43%;
 - Graduates 2015/2018 - 7; Registered as unemployed in December 2019 - 35; Unemployment rate in December 2019 - 3%;

 - Graduates 2015/2019 - 40; Registered as unemployed in June 2020 - 3; Unemployment rate in June 2020 - 8%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A empregablidade tem aumentado ao longo dos últimos anos e desde a avaliação anterior. Há a salientar uma ligeira
quebra no ano de 2020, porventura motivada pelo efeito da pandemia, ainda assim mantendo níveis baixos de
desemprego. Muito deverá contribuir para os números positivos as solicitações de trabalho na área de projeto,
planeamento e da construção. Também se crê que a formação técnica aplicada, dos diplomados pela UTAD, com
conteúdos e métodos muito próximos da prática profissional, representa uma mais valia para os empregadores de
arquitetos paisagistas. Também a elevada qualidade dos trabalhos finais de mestrado pode contribuir para a boa aceitação
dos nossos diplomados pelo mercado de trabalho. Do mesmo modo, deve ser considerado o contributo do aumento dos
estudantes que concluem o mestrado através de estágios curriculares, sendo que muitos destes, após o término do curso,
evoluem para estágios profissionais e/ou contratos de trabalho com maior vínculo.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Employability has increased over the past few years and since the previous assessment. It should be noted a slight drop in
the year 2020, perhaps motivated by the effect of the pandemic, yet maintaining very low levels of unemployment. The
increasing work requests in the area of   design, planning and construction might contribute to the positive numbers. We
also believe that the applied technical training of graduates from UTAD, with contents and methods seen to be very close
to professional practice, represents an asset for employers of landscape architects. Also, the high quality of the final
master's works can contribute to the good acceptance of our graduates by the job market. Likewise, the contribution of the
increase in the number of students who complete their master's degree through internships must be considered, spetially
because many of them, after graduation, go on to do professional internships and / or employment contracts.

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

CITAB - Centre for the Research and
Technology of Agro-Environmental and
Biological Sciences

Very Good
Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro

12 NA

CETRAD - Centre for Transdisciplinary Good Universidade de 3 NA
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Development Studies Trás-os-Montes e
Alto Douro

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/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7
 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/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7
 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. 

Neste âmbito realizaram-se jornadas e workshops, sobre tópicos definidos anualmente, de carácter científico, abertas a
toda a comunidade. O núcleo de estudantes em Arquitetura Paisagista (NAP) tem uma participação ativa na organização
destes eventos de carácter pedagógico como o workshop de Arquitetura Paisagista. Para além dos workshops, os
docentes têm participado nos Congressos do ECLAS, quer como organizadores, revisores e participantes; nos Fóruns de
Paisagem do Projeto Le:Notre, também como organizadores, revisores e participantes; promovido a participação dos
alunos em concursos, prémios e exposições; organizado exposições de trabalhos, materiais de construção e exposições
de natureza artística. A constituição do LOCUS permitiu alavancar os trabalhos de prestação de serviços à comunidade,
sendo muitos e variados os projetos de espaços exteriores desde 2017, trabalhos de planeamento e estudos de paisagem
em que participam os docente e estudantes de mestrado neste âmbito. A participação crescentemente ativa dos docentes
da UTAD, particularmente os afetos à área científica principal do ciclo de estudos, no Laboratório da Paisagem de
Guimarães, permitiu também participar em diversos projetos na área de paisagem e ações de educação ambiental. As
relações interinstitucionais com várias Câmaras Municipais têm também facilitado vários projetos em conjunto, com um
impacte muito relevante em termos locais e regionais. Também as redes internacionais em que os docentes estão
envolvidos motivaram várias prestações de serviços e o desenvolvimento de projetos em parceria com outras instituições,
de carácter científico e tecnológico (eg. COST, INTERREG, PRODER).

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. 

Within this scope, several scientific seminars and workshops were held on different topics, open to the academic and
external community. The Landscape Architecture Students Association (NAP) has an active participation in the
organization of these pedagogical events. In addition to the workshops, teachers have participated in ECLAS Congresses,
both as organizers, reviewers and participants; in the Le: Notre Project Landscape Forums, also as organizers, reviewers
and participants; promoting student participation in competitions, prizes and exhibitions; organized exhibitions of
landscape architecture projects, building materials and exhibitions of an artistic nature. The constitution of LOCUS very
much enhanced the services to the community, counting since 2017 many and varied projects for outdoor spaces,
planning works and landscape studies in which professors and master's students in this area participate. The increasingly
active participation of UTAD professors, particularly those assigned to the main scientific area of the study cycle, at the
Guimarães Landscape Laboratory, also allowed them to participate in various projects in the field of landscape studies and
environmental education actions. Interinstitutional relations with several Municipalities have also facilitated several
projects together, with a very relevant impact in local and regional terms. The international networks in which teachers are
involved also motivated various services and the development of projects in partnership with other institutions, of a
scientific and technological nature (eg. COST, INTERREG, PRODER).

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. 

A participação em projetos europeus como os Horizon 2020 URBiNAT "Healthy corridors as drivers of social housing
neighbourhoods”; BLUHEALTH "Linking environment, climate and health"; ou os Interreg FLUMEN DURIUS "Proteger y
valorizar el patrimonio cultural y natural del eje del Duero”; UNI+I “Promover o empreendedorismo inovador e a
competitividade das empresas”; as ações COST como a TU1201: “Urban Allotment Gardens in European Cities”; ou ainda
a unidade R&D OPO’ARCH, financiada pelo Norte 2020/FEDER, com a qual se colaborou para o Space Syntax; a
representação na Conselho Executivo do Parque Arqueológico do Vale do Côa; as parcerias com diversos Municípios;
também as já referidas parcerias com o Laboratório da Paisagem de Guimarães (em que a UTAD é sócio fundador com a
Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Guimarães) e a criação do laboratório de Espaço Verde Saúde e Inclusão,
têm permitido desenvolver parcerias científicas e redes de prestação de serviços.

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. 

Participation in European projects such as Horizon 2020 URBiNAT "Healthy corridors as drivers of social housing
neighborhoods”; BLUHEALTH "Linking environment, climate and health"; or Interreg FLUMEN DURIUS "Protect and
enhance the heritage cultural and natural history of Duero”; UNI + I “Promoting innovative entrepreneurship and the
competitiveness of companies”; COST actions such as TU1201: “Urban Allotment Gardens in European Cities”; or the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7
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R&D OPO’ARCH unit, financed by Norte 2020 / FEDER, with which our staff has collaborated for Space Syntax tool;
representation on the Executive Committee of the Vale do Côa Archaeological Park; partnerships with several
Municipalities; the above-mentioned partnerships with the Guimarães Landscape Laboratory (in which UTAD is a founding
partner with the University of Minho and the Guimarães Munitipality) and the creation of the LOCUS Lab, have allowed the
development of scientific and service delivery networks.

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 8.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 26
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 4
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 2

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). 
Ao longo dos últimos anos os docentes estiveram envolvidos em várias Redes e Projectos Europeus em que se incentivou
a cooperação internacional. A Rede Temática ERASMUS LE:NOTRE III, que mais recentemente deu origem ao Le:Notre
Institute (www.ln-institute.org); o ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools), de qua a UTAD é
associada desde 2005, tendo um dos seus docentes sido membro do seu Conselho Executivo; Várias redes resultantes
dos projetos H2020 em que os docentes têm estado envolvidos; a rede COST, relacionada com o trabalho nos comités de
gestão das várias ações COST em que os docentes têm participado; Redes em projetos INTERREG, FEDER, PRODER, com
participação de docentes e instituições estrangeiras; e ainda redes relacionadas com congressos em que os docentes têm
participações regulares, como é exemplo a congresso anual do ECLAS e os congressos do WSEAS.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Over the past few years, teachers have been involved in several European Networks and Projects in which international
cooperation has been encouraged. The ERASMUS LE: NOTRE III Thematic Network, which most recently gave rise to Le:
Notre Institute (www.ln-institute.org); the ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools), with which UTAD
has been associated since 2005, with one of its teachers being a member of its Executive Council; Several networks
resulting from the H2020 projects in which teachers have been involved; the COST network, related to the work on the
management committees of the various COST actions in which teachers have participated; Networks in INTERREG,
FEDER, PRODER projects, with the participation of foreign professors and institutions; and also networks related to
congresses in which teachers have regular participation, such as the ECLAS anual conference and WSEAS congresses.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os gabinetes e laboratórios de projetos, mas também as incubadoras de empresas (da UTAD e de Guimarães), são

valiosas plataformas para ajudar os diplomados na inserção do mercado de trabalho e têm procurado
 activamente criar parcerias de base tecnológica com as empresas do sector, integrando interesses do desenvolvimento

económico da região e promovendo comportamentos empreendedores, assumindo estas funções como
 integrantes dos valores internos e missão da UTAD, com uma forte consciência da importância no desenvolvimento

 económico e social decorrente da correcta utilização e comercialização dos resultados de I&D. Nesta linha, é de referir o
empenhamento de docentes da UTAD no estímulo ao empreendedorismo dos seus mestrandos . Alguns dos exemplos
empreendedores âncora dos resultados já alcançados são da área de Arquitetura Paisagista, tendo sido criadas empresas
de projeto, construção e manutenção de espaços exteriores, e consórcios com empresas internacionais para a área da
visualização e comunicação digital em arquitetura paisagista.

 As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas pelos docentes contribuem para o desenvolvimento de
 projetos junto de entidades exteriores à Universidade, nomeadamente Câmaras Municipais, entidades públicas regionais e

empresas do sector. Destaca-se o papel dos docentes na participação em diversos projetos em parceria com diversas
instituições públicas, tendo um impacto direto na qualidade da formação na UTAD e abertura para protocolos de estágio
curricular. Sendo que alguns docentes também empresários do sector, introduz uma componente profissionalizante ao
curso, convergindo sinergias entre um estímulo à inovação/investigação aplicada. No domínio das atividades artísticas, os
alunos participam em concursos públicos: Prémio Jovem Arquiteto Paisagista, Archiprix e Bienal de Paisagem de
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Barcelona. A realização anual do Workshop de Arquitetura Paisagista contribui para a notoriedade de formação do curso
da UTAD no panorama Europeu, abrindo portas a parcerias interinstitucionais neste domínio.

6.4. Eventual additional information on results.
The labs and proct offices, but also the business incubators (of UTAD and Guimarães) are valuable platfomrs to aid our
graduates to the professional practice, and UTAD has actively sought to create technology-based partnerships with
industry, integrating interests of the economic development of the region in which it operates and promoting behaviors
entrepreneurs, taking these functions as members of its internal values and mission, with a strong awareness of the
importance in economic and social development resulting from the proper use and commercialization of R&D results. In
this vein, it should be noted the commitment of the teachers UTAD to encourage entrepreneurship of its Master students.
Some of the entrepreneurs anchor examples of results achieved are of Landscape Architecture area, having been created
design, construction and maintenance of spaces outdoor spaces, and consortia with international companies in the area of
visualization and digital communication in landscape architecture.
entities outside the University, including city councils, regional authorities and the industry. We highlight the role of
teachers in participating in several projects in partnership various public institutions, having a direct impact on the quality
of training in UTAD and opening for curricular training protocols. As some teachers also firms in the industry, introduces a
vocational component to the degree converging synergies between a stimulus for innovation / applied research. In the field
of artistic activities, students participate in public tenders: National Award Young Landscape Architect, Archiprix and
Landscape of Barcelona Biennale. Annual realization of the AP Workshop contributes to the ongoing formation of notoriety
UTAD in the European panorama, opening doors to inter-institutional partnerships in this area.

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._926-2019.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>

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/dfc2c63b-a5ce-53d2-1866-5ffdb0b0cba7/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização
e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

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

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

<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

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

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 
• A UTAD dispõe do único mestrado de arquitetura paisagista a funcionar no interior Norte e Centro de Portugal.

 • A UTAD possui competências reconhecidas em áreas que suportam este curso, como por exemplo, ciências
agronómicas, florestais, ambientais, biológicas, de engenharia civil.

 • Docentes com desenvolvimento de trabalhos em centros de investigação, reconhecidos pela FCT, bem como no tecido
empresarial e autárquico da região e a nível nacional.

 • A experiência adquirida em 22 anos no ensino/aprendizagem da Arquitetura Paisagista com bom retorno dos alunos e
empregadores no mercado de trabalho.

 • A ligação ao tecido empresarial, de gabinete de projetos, autarquias, complementadas com Unidades Curriculares de
Projeto, cujos programas se aproximam da prática profissional.

 • Elevada empregabilidade na área de Arquitetura Paisagista.
 • Equipa docente muito experiente no ensino da Arquitetura Paisagista e nas diversas áreas limítrofes.

 • Excelente rácio aluno/docente neste curso o que permite realizar um acompanhamento efetivo dos alunos.
 • Excelente colaboração com a Universidade do Minho e com a Universidade do Porto, no âmbito do consórcio UNorte e

das ligações de ensino e investigação.
 • Posição de associado no “Laboratório da Paisagem de Guimarães”, cuja atividade tem desenvolvido práticas

profissionais de arquitetura paisagista e contribuído determinantemente para as saídas profissionais do diplomados da
UTAD na região.

 • Laboratório de Espaço Verde, Saúde e Inclusão (Locus), que desde 2017 tem acolhido projetos de estágio em Arquitetura
Paisagista e integrado os estagiários em estudos e projetos do laboratório.

 • A UTAD dispõe de recursos singulares no Campus para o ensino, investigação, extensão e lazer, entre eles, os
Laboratórios, Jardim Botânico e Infraestruturas Desportivas.

 • Os cursos de Arquitetura Paisagista funcionam num edifício próprio, com ateliers de projeto, salas de aula, Laboratório.
 • Diversas colaborações e projetos com grandes e médias empresas e participação em projetos nacionais e Europeus
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(H2020) que permitiu publicações científicas autoria / coautoria em revistas nacionais e internacionais e congressos.
• Procura relativa de estudantes internacionais nas candidaturas de acesso ao mestrado.
• Internacionalização e redes internacionais, com a participação na ECLAS (European Council of Landscape Architecture
Schools), LeNotre Institute, ações COST, bem como a participação dos seus docentes e estudantes em mobilidades no
âmbito do Programa Erasmus.

8.1.1. Strengths 
• UTAD has the only master's degree in landscape architecture in the interior of northern and central Portugal.
• UTAD has recognized competencies in areas that support this course, such as agronomic, forestry, environmental,
biological and civil engineering sciences.
• Teachers are present in research centers, recognized by FCT, as well as in the business and municipal fabric of the region
and at national level.
• The experience acquired in 22 years in teaching / learning Landscape Architecture, with good feedback from students and
employers.
• The connection to the business fabric, the professional practice, municipalities, complemented with Curricular
Landscape Project Units, whose programmes tend to be closer to professional practice.
• High employability in the Landscape Architecture area.
• The teaching staff is very experienced in teaching Landscape Architecture and in the various neighboring areas.
• Excellent student / teacher ratio in this course, which allows effective monitoring of students.
• Excellent collaboration with the University of Minho and the University of Porto, within the scope of the UNorte
consortium and the teaching and research links.
• Position of associate in the "Laboratory of the Landscape of Guimarães", whose activity has developed professional
practices of landscape architecture and contributed decisively to the professional outputs of UTAD graduates in the region.
• Laboratory of Green Space, Health and Inclusion (Locus), which since 2017 has hosted internship projects in Landscape
Architecture and integrated the interns in studies and projects.
• UTAD has unique resources on campus for teaching, research, extension and leisure, including Laboratories, Botanical
Gardens and Sports Infrastructures.
• Landscape Architecture courses operate in their own building, with design studios, classrooms, Laboratory.
• Several collaborations and projects with large and medium-sized companies and participation in national and European
(H2020) projects that allowed scientific publications authored / co-authored in national and international journals and
congresses.
• Rising interest by international students in applications for access to the master's degree.
• Internationalization and international networks, with participation in ECLAS (European Council of Landscape Architecture
Schools), LeNotre Institute, COST actions, as well as the participation of its teachers and students in mobilities under the
Erasmus Program, among others.

8.1.2. Pontos fracos 
• Grande carga burocrática dos docentes.
• Reduzido número de docentes da área específica de Arquitetura Paisagista.
• Limitações orçamentais da Instituição que tem inviabilizado o investimento em equipamento, visitas de estudo e
bolseiros.
• Número de estudantes próximo do limite mínimo, que tem posto em causa aspetos como massa crítica da comunidade
estudante, número de ETI possíveis, possibilidade de mobilidades Erasmus.

8.1.2. Weaknesses 
• Great bureaucratic burden for teachers.
• Reduced number of teachers in the specific area of Landscape Architecture.
• Budgetary limitations of the institution that has made investment in equipment, study visits and scholarship holders
unfeasible.
• Number of students close to the minimum limit, which has called into question aspects such as critical mass of the
student community, number of possible FTEs, number of possible Erasmus mobilities.

8.1.3. Oportunidades 
• A necessidade de fomentar o desenvolvimento técnico, socioeconómico da região e do país é colmatada com a inserção
de futuros profissionais qualificados nesta área carenciada.
• Facilidade de integração dos estudantes no mercado de trabalho, dada a relevância das competências adquiridas.
• Aumentar o número de parcerias formais com empresas e divulgar mais o curso junto do tecido empresarial e autárquico
por forma a cativar ainda mais projetos em ambiente empresarial.
• Aprofundar as parcerias com a Universidade do Porto e com a Universidade do Minho no âmbito do consórcio da UNorte.
• A UTAD está inserida numa numa região com qualidade de vida, segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural e
urbano.
• Os custos de habitação dos estudantes deslocados são muito mais baixos em Vila Real e na UTAD do que nas principais
cidades do País.
• Pouca formação nesta área no País, sobretudo no interior, o que pode potenciar a vinda de novos estudantes para a
UTAD.
• Mestrado que permite o aumento de competências e diversificação de áreas de conhecimento de profissionais como
arquitetos e urbanistas.
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8.1.3. Opportunities 
• The need to foster technical and socio-economic development in the region and the country is met with the inclusion of
future qualified professionals in this area in need.
• Easy integration of students in the job market, given the relevance of the acquired skills.
• Increase the number of formal partnerships with companies and disseminate the course more to the business and local
authorities in order to attract even more projects in the business environment.
• Deepen partnerships with the University of Porto and the University of Minho within the scope of the UNorte consortium.
• Possibility of deepening international partnerships, taking advantage of the good network of European contacts existing
in the field of Landscape Architecture
• UTAD is located in a region with quality of life, security, easy accessibility, rural and urban environment.
• Housing costs for displaced students are much lower in Vila Real and UTAD than in the main cities in the country.
• Little possibilities of training in this field in the country, especially in the interior northern and central regions, which can
boost the arrival of new students to UTAD.
• Master's degree that allows for increased skills and diversification of knowledge areas for professionals such as
architects and urban planners.

8.1.4. Constrangimentos 
• A situação pandémica e consequentemente económica poderá inverter o ciclo e criar dificuldades às famílias dos
estudantes e às instituições do ensino superior.
• A situação demográfica do interior, podendo afastar alguns candidatos.
• Investimento da UTAD na área disciplinar, tendo suspendido o 1º ciclo (licenciatura), que é tradicionalmente um garante
de uma porção relevante de estudantes de mestrado.

8.1.4. Threats 
• The pandemic and consequently economic situation could turn the cycle around and create difficulties for the families of
students and for higher education institutions.
• The demographic situation of the interior, which may alienate some candidates.
• UTAD's investment in the disciplinary area, having suspended the 1st cycle, which is traditionally a guarantor for a
relevant number of master's students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ação 1: Reforçar o número de docentes arquitetos paisagistas;

 
Ação 2: Instituir uma visita de estudo anual, organizada de forma sistemática;

 
Ação 3: Procurar definir mais parcerias para a realização de trabalhos finais no âmbito de programas de mobilidade,
fomentando assim as parcerias internacionais, e as experiências e oportunidades para os diplomados.

 
Ação 4: Continuar a promover a utilização dos espaços exteriores do Campus da UTAD como fonte de casos de estudo,
quer para o desenvolvimento de estudos e projetos, que para a execução;

 
Ação 5: Rever e redefinir um Plano de Marketing e promoção da profissão de arquiteto paisagista e do mestrado da UTAD,
junto do mercado nacional e dos mercados internacionais emergentes na área da paisagem e da arquitetura paisagista;

 
Ação 6: Continuar a desenvolver um Plano de Comunicação, que integre as dimensões de comunicação ao nível interno
institucional, junto dos docentes, dos alunos, dos ex-alunos e dos parceiros externos.

 
Ação 7: Continuar a particiapção em projetos nacionais e Europeus que permitam um aumento das publicações
científicas, sobretudo em revistas internacionais indexadas bem como a participação em congressos.

8.2.1. Improvement measure 
Action 1: Reinforce the number of landscape architects;

 
Action 2: Establish an annual study visit, organized in a systematic way;

 
Action 3: Seek to define partnerships for carrying out final works within the scope of mobility programs, thus promoting
international partnerships, and the experiences and opportunities for graduates.

 
Action 4: Continue to promote the use of the campus of the UTAD Campus as a source of case studies, both for the
development of studies and projects, and for fieldwork execution;
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Action 5: Review and redefine a Marketing Plan and promote the profession of landscape architect and the master's degree
at UTAD, with the national market and emerging international markets in the field of landscape and landscape architecture;

Action 6: Continue to develop a Communication Plan, which integrates the dimensions of communication at the
institutional internal level, with teachers, students, alumni and external partners.

Action 7: Continue to participate in national and European projects that allow an increase in scientific publications,
especially in indexed international journals, as well as participation in congresses.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Ação 1: Alta;
Ação 2: Média;
Ação 3: Média;
Ação 4: Baixa;
Ação 5: Média;
Ação 6: Alta;
Ação 7: Baixa

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Action 1: High;
Action 2: Medium;
Action 3: Medium;
Action 4: Low;
Action 5: Medium;
Action 6: High;
Action 7: Low

8.1.3. Indicadores de implementação 
Ação 1: Contratar um arquiteto paisagista para o ensino nos próximos dois anos;
Ação 2: Realizar uma visitas de estudo anual a partir do ano letivo 2021/2022;
Ação 3: Realizar um trabalho final em mobilidade anualmente;
Ação 4: Realizar anualmente um projeto/estudo (incluído no programa das UC ou trabalhos finais);
Ação 5: Produzir um documento de plano ao início do ano letivo 2021/2022, aprovar e implementar as ações propostas;
Ação 6: Produzir um documento de plano ao início do ano letivo 2021/2022, aprovar e implementar as ações propostas;
Ação 7: Manter o ritmo de participação em projetos em parceria, conforme resultados desde a anterior avaliação.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Action 1: Hire a landscape architect for teaching in the next two years;
Action 2: Conduct an annual study visit from the academic year 2021/2022;
Action 3: Carry out one student's final work done under a mobility contract annually;
Action 4: Carry out one project / study (included in the UC program or final works) annually;
Action 5: Produce a plan document at the beginning of the academic year 2021/2022, approve and implement the proposed
actions;
Action 6: Produce a plan document at the beginning of the academic year 2021/2022, approve and implement the proposed
actions;
Action 7: Maintain the pace of participation in partnership projects, according to the results since the previous evaluation.

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)
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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>
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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>
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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>


