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ACEF/2021/0406372 — 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/1415/0406372

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-10-19

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-Medidas-Melhoria.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 efetuadas surgem por ocasião da reestruturação do 1º e do 2º Ciclo em Engº Florestal, por motivo de

alterações que se têm vindo a verificar no contexto florestal nacional e mundial. Em paralelo decorria na UTAD um
processo de uniformização de atribuição de ECTS às UC, em múltiplos de 3, o que teve implicação direta na estrutura
curricular. Sumariamente, foram introduzidas 5 UC e retiradas 4, ficando um total de 19 UC. Das 19 UC, 6 foram deslocadas
entre anos ou semestres.

 Em Ciências Sociais e do Comportamento registou-se um aumento de 1 ECTS; em Ciências da Terra havia 15 ECTS
obrigatórios e 5 ECTS opcionais e no novo plano mantêm-se 15 ECTS obrigatórios; em Biologia passou-se de 10 ECTS
para 9 ECTS obrigatórios; em Arquitetura Paisagista dos 10 ECTS opcionais ficaram 6 obrigatórios; deixaram de ser
disponibilizadas UC das áreas de Ciências Agrárias, Ciência Animal e Genética; foram incluídos 3 ECTS obrigatórios em
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The changes arise from the restructuring of the degree and master degree in Forest Engineering, due to changes occurring

in the national and global forestry context. In parallel, a process of standardization on the number of ECTS in multiples of
3, was taking place at UTAD, which had direct implications on the curricular structure. Briefly, 5 CU were introduced and 4
were removed, leaving a total of 19 CU. Among these, 6 were moved between years or semesters. In Social and Behavioral
Sciences there was an increase of 1 ECTS; in Earth Sciences there were 15 compulsory ECTS and 5 optional ECTS and in
the new plan remains 15 compulsory ECTS; in Biology, there was a decrease from 10 ECTS to 9 compulsory ECTS; in
Landscape Architecture of the 10 optional ECTS, 6 are now compulsory; 3 compulsory ECTS were included in Engineering,
Manufacturing Industries and Construction; there are no longer CUs available in the areas of Agricultural Sciences, Animal
Science and Genetics.

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.
 A reestruturação do 2º Ciclo em Engº Florestal foi feita em sintonia com a reestruturação do 1º Ciclo em Engª Florestal e

considerando as alterações que se têm vindo a verificar na realidade florestal nacional e mundial. Assim, assinalamos
como aspetos mais relevantes os seguintes:

 - Desaparecimento de UC optativas uma vez que elas surgem no 1º Ciclo.
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- Atendendo a que cada vez mais os alunos que se inscrevem neste ciclo de estudos vêm das mais diversas licenciaturas,
optou-se por inserir logo no 1º semestre uma UC de caracter geral (Temas atuais de Engª Florestal) de forma a fornecer
aos alunos, através de aulas com convidados e/ou de debate, conhecimento mais geral da realidade florestal nacional e
mundial.
- A introdução das UC’s Melhoramento Florestal e Floresta Urbana prende-se com o facto destas duas áreas fazerem parte,
cada vez mais, da realidade florestal e fundamentais para a sua sustentabilidade, a primeira para introdução de plantas
melhoradas quer a nível da resistência a pragas e doenças quer de adaptação às alterações climáticas mas também de
aumento de produtividades e a segunda pela importância cada vez maior a árvore tem no meio urbano o que obriga a que
o Engº Florestal saiba técnicas de instalação, condução de árvores e diagnóstico do estado sanitário e da sua condição de
risco.
- O ordenamento florestal é também um instrumento de planeamento e ordenamento da paisagem, daí a introdução da UC
Planeamento e Ordenamento da Paisagem, lecionada em conjunto com o mestrado de Arquitetura Paisagista.
- A UC Sistemas Agrosilvopastoris surge em substituição da UC Conservação e Protecção da Biodiversidade cujos
conteúdos programáticos passaram para o 1º Ciclo em Engª Florestal na UC Gestão de Áreas Classificadas
- No 2º semestre do 1º ano são lecionadas 7 UC aliviando o 2º ano do mestrado pois, neste ano, pretende-se que o aluno
tenha mais disponibilidade para o desenvolvimento da sua dissertação logo no 1º semestre.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The restructuring of the 2nd cycle in Forestry Engineering was made in line with the restructuring of the 1st cycle in
Forestry Engineering and given the changes that have been taking place in the national and global forestry reality. Thus,
we point out the following as the most relevant aspects:
- Disappearance of optional units once they appear in the 1st Cycle.
- Taking into account that an increasing number of students enrolling in this study cycle come from a wide range of
undergraduate courses, it was decided to insert a general subject ("Current Issues in Forestry") in the 1st semester, in
order to provide students with more general knowledge of the national and global forestry situation, through lectures with
guests and/or debate.
- The introduction of the UC "Forest Improvement" and also of "Urban Forestry" is due to the fact that these two areas are
increasingly part of the forestry reality and fundamental to its sustainability, the first for the introduction of improved
plants both in terms of resistance to pests and diseases and adaptation to climate change but also to increase productivity
and the second because of the increasing importance of the tree in the urban environment which requires the Forest
Engineer to be aware of installation techniques, conduction of trees and diagnosis of health status and its risk condition.
- Forest management is also an instrument of landscape planning and management, hence the introduction of the UC
"Landscape Planning and Management", taught in conjunction with the master's degree in Landscape Architecture.
- The course "Agrosilvopastoral Systems" is replacing the course "Conservation and Protection of Biodiversity", whose
contents have been transferred to the 1st Cycle in Forest Engineering in the course "Management of Classified Areas".
- In the 2nd semester of the 1st year, 7 UC are taught, relieving the 2nd year of the master's degree because, in this year, it
is intended that the student has more availability for the development of his dissertation in the 1st semester.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Embora não se tenham registado grandes alterações, de salientar, que os alunos de Engenharia Florestal já possuem uma

Sala de estudos no Ed. das Ciências Florestais onde poderão estudar e fazer uma refeição ligeira já que a sala está
equipada com frigorífico e micro-ondas.

 De reforçar o uso da plataforma MOODLE em complemento ao SIDE. Esta plataforma de ensino à distância permite assistir
e realizar atividades pedagógicas disponibilizadas pelos docentes das UC. De salientar, também, a utilização mais
acentuada dos sistemas de videoconferência Teams e Zoom Colibri.

 Houve também reforço de equipamento dendrométrico diverso para apoio às avaliações florestais.
 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Although there have not been major changes, it should be noted that Forestry Engineering students already have a study

room in the Forestry Sciences Building where they can study and have a light meal since the room is equipped with
refrigerator and microwave.

 To reinforce the use of the MOODLE platform as a complement to SIDE. This distance learning platform allows students to
watch and perform pedagogical activities made available by the teachers of the CU. Also of note is the increased use of the
Teams and Zoom Colibri videoconferencing systems.

 Diverse mensurational was also reinforced to support forestry assessments.

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

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foi assinado, em 2016, um protocolo de intercâmbio e cooperação entre Czech University of Life Sciences Prague, Faculty
of Forestry and Wood Sciences, e os departamentos âncora e de Matemática.
Em algumas UCs há protocolos de colaboração para visitas ou aulas práticas. UC Mercados e Indústrias Florestais: visitas
a indústrias de transformação de madeira (Amorim), de pasta celulósica (Portucel/Soporcel) e serrações da região; UC
Ordenamento dos Recursos Cinegéticos: atividades na Z. Caça Ass. de Grijó (cercado de corços). Há também
colaborações com outras entidades, em atividade de modelação, gestão e planeamento florestal, incluindo suporte de
dados para a preparação de Dissertações de Mestrado, nomeadamente: Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) - Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Cooperativa Agrícola de Boticas -
CAPOLIB, Secretariado de Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro (BALADI), Associação Florestal de Ribeira de Pena.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
An exchange and cooperation protocol was signed in 2016 between the Czech University of Life Sciences Prague, Faculty
of Forestry and Wood Sciences, and the anchor and Mathematics departments.
In some UCs there are collaboration protocols for visits or practical classes. UC Markets and Forest Industries: visits to
wood processing industries (Amorim), cellulose pulp (Portucel/Soporcel) and sawmills in the region; UC Management of
Hunting Resources: activities in the Grijó Hunting Area (roe deer enclosure). There are also collaborations with other
entities, in modelling activities, management and forest planning, including data support for the preparation of Master's
Theses, including Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) - Direção Regional de Conservação da
Natureza e Florestas do Norte, Cooperativa Agrícola de Boticas - CAPOLIB, Secretariado de Baldios de Trás-os-Montes e
Alto Douro (BALADI), Associação Florestal de Ribeira de Pena.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Por motivo da pandemia por COVID 19, no segundo semestre do ano letivo 2019/2020 houve maior recurso a plataformas
como o Moodle, designadamente para a realização de avaliações e a lecionação com recurso a plataforma de
videoconferência, como o Zoom Colibri.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Due to the pandemic by COVID 19, in the second semester of the academic year 2019/2020 there was greater use of
platforms such as Moodle, namely for conducting assessments and teaching using videoconferencing platform, such as
Zoom Colibri.

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.
Como referido em 4.2.1, houve reforço na colaboração com entidades como o ICNF, a BALADI e a CAPOLIB para
desenvolvimento de Dissertações de Mestrado.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
As mentioned in 4.2.1, there has been reinforced collaboration with entities such as ICNF, BALADI and CAPOLIB for the
development of Master's Dissertations.

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.
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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 Florestal

1.3. Study programme.
Forest Management

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._5-PLANO_ESTUDOS-MESTRADO_ENG_FLORESTAL.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Florestal

1.6. Main scientific area of the study programme.
Forest Engineering

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

623

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:

443

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:

421

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 lectivos

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.
30

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<20> 
Atendendo ao histórico sobre o número de candidatos que efetuam a matrícula no mestrado, é proposta uma redução para
um número máximo de 20 admissões. 

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<20>
According to the history of the number of candidates who studied on the course, it is proposed, a reduction to a maximum
number of 20 admissions.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


26/02/2021 ACEF/2021/0406372 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=998e0367-fff6-3a5c-9786-5ff6e71cbf93&formId=99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9… 5/23

1.11. Condições específicas de ingresso.
-Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal na área das Ciências Florestais ou afins;
- Titulares de grau académico superior estrangeiro, resultante de 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha na área das Ciências Florestais ou afins;
- Titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado;
- Detentores de currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a
realização do ciclo de estudos .

1.11. Specific entry requirements.
- Holders of a bachelor's degree or legal equivalent in the areas of Forestry Sciences or related;
- Holders of a foreign higher academic degree, resulting from a 1st cycle of studies organised according to the principles
of the Bologna Process, in the areas of Forestry Sciences or related;
- Holders of a foreign higher academic degree recognised as meeting the objectives of the bachelors degree;
- Holders of academic, scientific or professional curriculum recognised as attesting the capacity to carry out this cycle.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
É mantido o regime de funcionamento diurno.

1.12.1. If other, specify:
The daytime is maintained.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O 2º ciclo é lecionado na UTAD. Relativamente à U. C. "Preparação da Dissertação II" (2º ano/2º semestre), a qual está
vocacionada para a componente prática, os trabalhos poderão ocorrer nas instalações da UTAD, normalmente associado a
um projecto de investigação, ou no seio de uma empresa/instituições de ensino e investigação exterior à UTAD. Quando
necessário são estabelecidos protocolos pontuais entre a UTAD e as entidades envolvidas.
This cycle of studies is taught on the UTAD campus. The C. U. "Preparation of Dissertation" (2rd year/2nd semester), which
is geared towards the practice component,the work can be developed in the facilities of UTAD, usually associated with a
research project, or within one enterprise or other educational institutions and research outside the UTAD. When
necessary are established specific protocols between UTAD and the entities involved.

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 se aplica

1.15. Observations.
Not applicable

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>
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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

Biologia / Biology BIO 9 0
Ciências da Terra / Earth Sciences CT 15 0
Ciências Sociais e do Comportamento / Social Science and
Behavior CS 6 0

Engenharia Florestal / Forest Engineering EF 81 0
Arquitectura Paisagista / Landscape Architecture AP 6 0
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção /
Engineering, Manufacturing and Construction ENG 3 0

(6 Items)  120 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.

 No fim do semestre os estudantes (Est) preenchem Questionários Pedagógicos (QP) para inferir a sua opinião sobre o
Plano Curricular (PC), conteúdos programáticos, métodos de avaliação e funcionamento global das UCs (FGUC), entre
outros. Esta informação e os relatórios das UCs (RUC), dos docentes responsáveis (DR), permite a análise, entre outros,
do PC, programas e objetivos, FGUC e aproveitamento dos Est. A Direção de Curso (DC) faz o Relatório de Auto-Avaliação
do Curso

 O Relatório de Autoavaliação é analisado pela Comissão de Análise do Curso (CAC), constituída pelo presidente, 1
docente e 1 Est do CP e os dois Est da Comissão de Curso. À CAC cabe reunir com os DR das UCs, sempre que reportada
alguma anomalia e com o corpo docente das UCs com avaliação “crítica” nos QP, sendo transmitidas recomendações e
estabelecidas ações para um plano de melhoria do curso, inferindo-se assim sobre a consonância das metodologias de
ensino e aprendizagem com os objetivos da aprendizagem definidos.

 

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.

 At the end of the semester, students (Est) fill Pedagogical Questionnaires (QP) to infer their opinion of the curriculum (PC),
syllabus, assessment methods and overall functioning of UCs (FGUC), among others. This information and UCs Reports
(RUC), filled by the responsible teachers (DR), with the analysis, among others, of PC, programs and objectives, (FGUC)
and results obtained by Est.

 The Course Direction (DC) makes the Self-Assessment Report of the Course. This is analysed and discussed by the
Course Analysis Committee (CAC), which is made by the chair, 1 faculty member and 1 Est of the CP, the DC and the e Est
of the Course Committee. The CAC is responsible for meeting with the UCs DR, whenever an anomaly is reported and with
the UC faculty with “critical” evaluation in the QP, being transmitted recommendations and actions established for course
improvement plan, thus inferring about the consonance of teaching and learning methodologies with the defined learning
objectives.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Nos QP e RUC, os Est. e DR dão a sua opinião da adequação do número de horas de contacto das UC. Este é analisado

pela DC no RAC, que depois analisado e discutido pela CAC, tendo em conta o aproveitamento dos Est. Se se verificarem
incongruências, e após reunião como DR da UC, são elaboradas ações de melhoria a constar na PMC que podem incluir,
entre outros, um ajustamento dos conteúdos Programáticos da UC. 

 Caso seja inevitável, diligencia-se para avançar com uma proposta de reestruturação do Plano de Estudos, a submeter à
DGES após aprovação pelos órgãos de gestão, que contempla a alteração das horas de contacto e ajuste no número de
ECTS. Na elaboração da dissertação de mestrado em ambiente de empresa, a DC analisa o plano de trabalhos e o número
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de horas que o Est passará na empresa e nos casos em que exista também a realização de trabalho na Universidade, tem
em atenção se no seu conjunto não ultrapassa a carga média correspondente aos ECTS atribuídos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
In QP and RUC, Est. and DR gives their opinion on the appropriateness of the contact hours of the UCs. This is analysed
by DC in the RAC, which is then analysed and discussed by CAC, taking into account the use of the Est. if there are
incongruities, and after meeting with the DR of UCs, improvement actions will be elaborated to be contained in the PMC
included, among others, and adjustment of the syllabus.
If deemed unavoidable, it endeavours to come forward with a proposal for restructuring the syllabus, to be submitted to
DGES after approval by management bodies, which includes changing contact hours and adjusting the number of ECTS.
In preparing the master's thesis in a company environment, DC analyses the work plan and the number of hours that Est
will spend in the company, and in cases where there is also a need to do work at the University, pay attention to whether
their set does not exceed the average load corresponding to the assigned ECTS.

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

As formas de avaliação de aprendizagem dos Est. estão previstas no Regulamento Pedagógico elaborado pelos CP. Aí
estão definidos os procedimentos a usar na avaliação da aprendizagem como o tipo de avaliação que poderá ser usada,
número mínimo de momentos de avaliação na avaliação contínua, e a possibilidade e condições da avaliação nas
diferentes épocas de exame (normal, recurso e especial).
Estão ainda definidas as condições de avaliação dos Est abrangidos por um regime especial previsto na legislação em
vigor ou normas regulamentares internas, como trabalhadores-estudantes, ou outros. Estas informações devem constar
nas FUC das UCs disponibilizadas aos Est. na plataforma SIDE.
Os QP preenchidos pelos Est dão indicação sobre o cumprimento do método de avaliação acordado e expresso na FUC.
No caso de incumprimento os Est devem solicitar a devida atuação quer do DC, quer do CP, e simultaneamente podem
apelar ao provedor de Estudante para resolver eventuais inconformidades.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The forms of assessment of learning of the Est are foreseen in the Pedagogical Regulation elaborated by the PC. This
defines the procedures to be used in the learning assessment as the type of assessment that can be used, the minimum
number of assessment moments in the continuous assessment, and the possibility and conditions of the assessment at
different examination times (normal, resource and special).
The conditions for evaluation of the Est. covered by a special regime provided for in current legislation or internal
regulatory standards as student-workers, or others, are also defined. This information is embodied in the UC FUCs given to
the Est. on the SIDE platform.
The QPs completed by the Est. give an indication of compliance with the agreed assessment method expressed in the
FUC. In the event of non-compliance, the Est. must request due action from both the DC and the CP, and at the same time
may also appeal for the Student Ombudsman to resolve any nonconformities.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 houve necessidade de ajustar procedimentos no processo de ensino e de

aprendizagem por motivo da pandemia associada à COVID19, nomeadamente os decorrentes da passagem de ensino
presencial a ensino a distância.

2.4 Observations.
 In the academic years 2019/2020 and 2020/2021 there was a need to adjust procedures in the teaching and learning process

due to the pandemic associated with COVID19, namely those arising from the shift from face-to-face teaching to distance
learning.

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.
 Diretor: Luís Miguel Ferreira Pontes Martins, Professor Auxiliar a tempo integral

 Vice-Diretor: Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca, Professora Auxiliar a tempo integral
 Vogal: Maria Adelaide da Cruz Cerveira, Professora Auxiliar a tempo integral
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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

Aurora Carmen Monzón
Capapé

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas – Especialidade

Ecologia 100 Ficha
submetida

Teresa de Jesus Fidalgo
Fonseca

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

submetida
Luís Miguel Ferreira Pontes
Martins

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Maria Adelaide da Cruz
Cerveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel Correia
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha
submetida

Domingos Manuel Mendes
Lopes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ambiente e Deteção Remota 100 Ficha

submetida
Edna Carla Janeiro
Cabecinha

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida
Filipa Conceição Silva
Furtado Torres Meneres
Manso

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida

José Luís Penetra Cerveira
Louzada Investigador Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Maria Emília Calvão
Moreira Silva

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

submetida
Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/

Agricultural Sciences- Forest Sciences 100 Ficha
submetida

Paulo Alexandre Martins
Fernandes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias - Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Vítor Cortes
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Simone da Graça Pinto
Varandas

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

submetida
José Manuel Martinho
Lourenço

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geociências 100 Ficha

submetida

Lívia Maria Costa
Madureira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Economia Agrária 100 Ficha
submetida

Luís Filipe Gomes Lopes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Maria Madalena Vieira-
Pinto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

José Tadeu Marques
Aranha

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha
submetida

Ana Luísa de Figueiredo
Pires

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor quimica do solo 100 Ficha
submetida

     2000  

<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.
 20

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/56c11d36-11e6-a031-ada7-5ffadbbd1792
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/59accef8-4438-fcfe-8fca-601b033fb596
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/7967a02c-b55a-9c03-d7f8-601bebb2aaf9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/bef6ffee-fbb2-d988-02ce-601bebd08df1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/1919688f-79e1-f7ee-4805-601beb4d8617
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/96863d19-3a7f-741a-615e-601bece7543e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/e478cbaa-c1ae-b8cb-e4ad-601bedea3b46
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/2d9cb411-3c0b-8d02-b1ae-601beda95be8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/8b8a172f-5092-0046-6f63-601bed36bca4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/df8b0138-d74c-2d82-0ebf-601bf4d9e54c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/85d6f00b-5596-7024-7fb0-601bf4dc911e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/1126d553-4240-e7e8-7aaa-601bf4ac4bf8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/c1b0ba85-8fef-0cd5-2fe4-601bf4441e61
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/8d3fe819-dedd-88a7-878a-601bf462a2ec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/306068f7-0ff8-9c6b-7c9a-601bf43a76f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/5fb72453-ce4e-b930-3f62-601bf5a7ec59
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/8c7b67ce-cade-3387-e315-601bf53414a7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/4cdcd16c-1f85-5704-00f5-601ffbd160c6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/30b5cbe0-355f-4227-876a-602660c32084
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/annexId/74b23923-9e51-27dc-394a-6026c47ba4cb
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3.4.1.2. Número total de ETI.
20

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: 19 95

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): 20 100

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

20 100 20

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

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

20 100 20

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

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

O pessoal não docente afeto ao Departamento de Ciências Florestais é constituído por 6 pessoas a tempo integral: 2
Técnicos Superiores, 3 Assistentes Técnicos e um Assistente operacional, que prestam atividade administrativa,
laboratorial (Laboratórios de Ecologia Fluvial, de Ecossistemas Terrestres, Fogos e Proteção de Plantas e Produtos
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Florestais) e na manutenção do arboreto.

Diverso pessoal não docente de unidades orgânicas da UTAD (Departamentos e serviços centrais) colaboram com o curso
de 2º Ciclo de estudos em Engenharia Florestal, nomeadamente com tarefas administrativas ou apoio a laboratórios. A
Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV), onde se integra o Departamento de CIFAP, possui um Gabinete de
Apoio com funções importantes, por exemplo na distribuição de salas e laboratórios atendendo ao número de alunos por
turma.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The non-teaching staff assigned to the Department of Forest Sciences consists of 6 full-time people: The non-teaching
staff assigned to the Department of Forest Sciences is made up of 2 Superior Technicians, 3 Technical Assistants and an
operational Assistant who provide administrative and laboratory activities (Laboratory of Fluvial Ecology, Terrestrial
Ecosystems, Fires and Plant Protection and Forest Products) and also maintenance of the arboretum.

Several non-academic staff from organic units of UTAD (Departments and central services) collaborate with the 2nd cycle
of studies in Forestry, namely with administrative tasks or support to laboratories. The School of Agricultural and
Veterinary Sciences (ECAV), which integrates the Department of CIFAP, has a Support Office with important functions, for
example in the distribution of rooms and laboratories, according to the number of students per class.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente do CIFAP possui as seguintes qualificações:
Mestre: 2
Licenciado: 2
12º ano: 1
6º ano de escolaridade: 1
A UTAD incentiva e mobiliza ao pessoal não docente em ações de formação para aumentar a qualidade da sua participação
no curso 1º Ciclo de estudos em Engenharia Florestal. Parte destas ações são proporcionadas pelo Gabinete de Formação
da UTAD – GFORM.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff of CIFAP has the following qualifications:
Master:2
Bachelor's Degree:2
12th year (secondary education):1 
6th year of schooling (2nd cycle basic education) 1
UTAD encourages and mobilizes non-teaching staff in training activities to increase the quality of their participation in the
1st cycle course in Forest Engineering. Part of these actions are provided by the UTAD - GFORM Training Office.

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 47.4
Feminino / Female 52.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.
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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 9
2º ano curricular do 2º ciclo 10
 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 30 20
N.º de candidatos / No. of candidates 18 26 16
N.º de colocados / No. of accepted candidates 18 21 16
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 12 12 5
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. 
Não se aplica.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not applicable

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

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não foram defendidas teses pois o curso em avaliação é de segundo ciclo (Mestrado em Engenharia Florestal).
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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). 

No theses were defended due to the course in evaluation is a Master's course (Master's Degree in Forestry Engineering).

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Não foram evidenciadas diferenças ao nível do sucesso escolar entre UC de áreas científicas distintas.
Globalmente, o sucesso escolar é elevado. A taxa de sucesso, da pela razão, expressa em percentagem, entre o número
de aprovados e o número de avaliados é, para a maioria das UC 100%.
Em 2018, em 75% das UC, a taxa de sucesso foi de 100%. As UC com sucesso escolar inferior foram: "Ecologia da
paisagem", 83%, e "Melhoramento Florestal", 93%, ambas da área científica Biologia; "Ordenamento de recursos
cinegéticos", 94%, e "Sistemas ripícolas e requalificação fluvial", 86%, ambas da área científica Engenharia Florestal;
"Valorização económica e social de recurso florestais da área científica Ciências Sociais, com apenas um aluno sujeito a
avaliação e não aprovado.
Em 2019, em 83,4% das UC, a taxa de sucesso foi de 100%. As UC com sucesso escolar inferior foram "Modelação de
recursos florestais", 83% , "Planeamento e gestão de Fogo", 89%, e "Dissertação I", 90%, ambas da área científica
Engenharia Florestal.

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

There were no differences in academic success between CUs in different scientific areas.
Overall, academic success is high. The success rate expressed as the ratio, expressed as a percentage, between the
number of students approved and the number of students evaluated is, for most of the CUs, 100%.
In 2018, in 75% of the CUs, the success rate was 100%. The UC with lower academic success were: "Landscape Ecology",
83%, and "Forest Improvement", 93%, both of the scientific area Biology; "Cinegetic Resources Management", 94%, and
"Fluvial/Riparian systems and river requalification", 86%, both of the scientific area Forest Engineering; "Economic and
social valuation of forest resources of the scientific area Social Sciences, with only one student subject to evaluation and
not approved.
In 2019, in 83.4% of the CUs, the success rate was 100%. The CUs with lower academic success were "Modeling of forest
resources", 83%, "Planning and Management of Fire", 89%, and "Dissertation I", 90%, both of the scientific area of Forest
Engineering.

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). 

De acordo com a informação divulgada pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) há registo de um total de 45 diplomados no curso de mestrado no período de 2005 a
2019 com registo nulo no IEFP como desempregados.

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). 

According to information released by the Directorate General of Education and Science Statistics
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) there is a record of a total of 45 graduates in the master's course in the period 2005 to
2019 with null registration in the IEFP as unemployed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Estes dados vêm ao encontro do constatado pelas direções de curso e do departamento âncora. Estas direções são
constantemente contactadas por entidades empregadoras para indicação de diplomados, podendo afirmar-se que a
procura por diplomados nesta área é superior à oferta. Trata-se de um curso com acentuada procura cuja promoção deve
ser fomentada.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
These data are consistent with the findings of the course and the anchor department directions. These directions are
constantly contacted by employers for the appointment of graduates, and it can be stated that the demand for graduates in
this area is greater than the supply. This is a course with strong demand and its promotion should be encouraged.

 

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

Muito Bom /
Very Good UTAD 12

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

CEF Centro de estudos Florestais / Forest Research Centre Excelente /
Excellent UL 2

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária / Animal and
Veterinary Research Center

Muito Bom /
Very Good UTAD 1

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

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

Muito Bom /
Very Good UTAD 3

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

CGeo - Centro de Geociências / Geosciences Center Excelente /
Excellent UC 1

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

LIAAD - Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão /
Laboratory of Artificial Intelligence and Decision Support

Excelente /
Excellent INESC Tec 1

Membro
Integrado /
Integrated
Researchers

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/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760
 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/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760
 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. 

Protocolos e colaborações: Cooperativa Agrícola de Boticas – CAPOLIB, Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) - Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, GisTree, Sistemas de Informação
Geográfica, Floresta e Ambiente, Secretariado de Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro (BALADI), Associação Florestal
de Ribeira de Pena.

 Colaboração com diversas entidades públicas e privadas em análises laboratoriais, estudos fitossanitários, inventários e
avaliação do risco em floresta e floresta urbana, tal como ICNF, CM Aveiro, CM Braga, CM Porto, CM Funchal, CM
Guimarães, CM Vila Real, CM Viseu, Metro do Porto, Univ. Porto, Univ. Beira Interior, Residência Oficial do Primeiro
Ministro, entre outros.

 Estas colaborações têm permitido a realização de visitas de estudo, a realização de seminários, bem como integrar os
alunos em contexto de trabalho, aquando da preparação das dissertações.

 

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. 

Collaboration with several public and private entities in laboratory analysis, phytosanitary studies, inventories and risk
assessment in forest and urban forest, such as ICNF, municipalities of Aveiro, Braga, Porto, Funchal, Guimarães, Vila Real,
Viseu, Metro do Porto, Universities of Porto, Beira Interior and Minho, Official Residence of the Prime Minister, among
others.
These collaborations have allowed for study visits, seminars, and the integration of students in a work context during the
preparation of their dissertations.

 

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. 

Projetos que permitem integrar os alunos em trabalhos de investigação:
 ALICE - Improving the management of Atlantic Landscapes (INTERREG Atlantic Area; 264,439.88€.);

 ConBiOmics: the missing approach for the Conservation of Freshwater bivalves (COMPETE 2020; 239.968,25 €);
 ResinPro: How to increase resin production in Pinus pinaster more sustainably (FCT; 239 234,99 €);

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760
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FireSmart: Nature-based solutions for fire risk management and sustained provision of ecosystem services (FCT);
Baixo Sabor Hydroelectric Dam (AHBS) - PIMA (EDP; 1,127,655.24 €);
ForManRisk – Forest Management and Natural Risks (INTERREG -1.176.650,99 €);
EuMIXFOR – European Mixed Forests (EU RTD Framework Programme - 743.763€);
FTA+siv – Florestação de Terras Agrícolas (PDR2020-1.0.1-FEADER-031663. 332.804.25€);
WEx-Atlantic – Weather Extremes in the Euro Atlantic Region (FEDER, NORTE 2020, FCT-239.990€);
RePlant –Estratégias para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo (COMPETE2020-6.313.585,15€);

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. 

Projects that allow students to be involved in research work:
ALICE - Improving the management of Atlantic Landscapes (INTERREG Atlantic Area; 264,439.88€.);
ConBiOmics: the missing approach for the Conservation of Freshwater bivalves (COMPETE 2020; 239.968,25 €);
ResinPro: How to increase resin production in Pinus pinaster more sustainably (FCT; 239 234,99 €);
FireSmart: Nature-based solutions for fire risk management and sustained provision of ecosystem services (FCT);
Baixo Sabor Hydroelectric Dam (AHBS) - PIMA (EDP; 1,127,655.24 €);
ForManRisk – Forest Management and Natural Risks (INTERREG -1.176.650,99 €);
EuMIXFOR – European Mixed Forests (EU RTD Framework Programme - 743.763€);
FTA+siv – Florestação de Terras Agrícolas (PDR2020-1.0.1-FEADER-031663. 332.804.25€);
WEx-Atlantic – Weather Extremes in the Euro Atlantic Region (FEDER, NORTE 2020, FCT-239.990€);
RePlant –Estratégias para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo (COMPETE2020-6.313.585,15€);

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 7.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 20
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 35

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Os dados reportados no quadro 6.3.1 referem-se predominantemente à mobilidade no âmbito dos programas ERASMUS

 
Além deste programa os docentes do curso realizaram mobilidades para França (Comunidade CAPSIS), no âmbito de
protocolos e de redes de excelência, sendo de salientar as mobilidades internacionais realizadas para a República Popular
da China e para o Brasil, no âmbito da Rede de Excelência da Organização Mundial das Instituições de Investigação
Florestal (IUFRO).

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The data reported in table 6.3.1 relate predominantly to mobility under the ERASMUS programs

 
In addition to this programs, the course's teaching staff have also been on mobility missions to France (CAPSIS
Community), under the scope of protocols, and in scientific missions abroad under the scope of networks of excellence. Of
particular note are the international mobility visits to the People's Republic of China and to Brazil, as part of the Network of
Excellence of the World Organisation of Forestry Research Institutions (IUFRO).

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Tendo em consideração o facto de as mobilidades para alunos de mestrado serem no mínimo de 3 meses, torna-se difícil

promover a mobilidade (out) neste ciclo de estudos. Acresce o facto de alguns alunos inscritos serem estudantes-
trabalhadores, dificultando a ausência fora do território nacional durante aquele período.

 Relativamente à mobilidade de docentes, registou-se a saída de docentes em 2017 e em 2018, nalguns casos em mais que
uma mobilidade anual por docente.
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A informação reportada no relatório tem por base os dados reportados pelo GRIM-UTAD, com as devidas salvaguardas
apresentadas por esse gabinete.
No ano letivo 2019/2020 a mobilidade (in/out) de alunos ou docentes, apesar de prevista, foi condicionada pelas restrições
impostas pela pandemia COVID 19.
Ao nível global da UTAD houve uma substancial redução do número de estudantes e docentes recebidos e enviados desde
o segundo semestre de 2020.

6.4. Eventual additional information on results.
Taking into account the fact that mobilities for master's students are for a minimum of 3 months, 

it is difficult to promote mobility (out) in this cycle of studies. In addition, some of the students enrolled are student-
workers, making it difficult for them to be abroad during that period.
Regarding the mobility of teaching staff, there was the outgoing of faculty members in 2017 and 2018, in some cases in
more than one annual mobility per faculty member.
The information reported in the report is based on the data reported by GRIM-UTAD, with the due safeguards presented by
that office.
In the academic year 2019/2020 the mobility (in/out) of students or teaching staff, although planned, was conditioned by the
restrictions imposed by the COVID 19 pandemic. This trend was similar to other academic degrees.
At the global level of UTAD there was a substantial reduction in the number of incoming and outgoing students and
teaching staff since the second semester of 2020.

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-2020-MESTRADO_ENG_FLORESTAL_500kb.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. 

A Pré-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que são
proporcionados aos alunos no Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares (UC) e
os docentes que as lecionam.

 Esses dados após análise estatística, permitem classificar UCs e Docentes em Críticos ou Excelentes. Os dados são
fornecidos às Escolas por curso ou Departamento. Internamente esta ferramenta bem como a análise do sucesso escolar,
utilizados pela Escola para avaliação do sucesso pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, n° de
alunos inscritos, n° de alunos avaliados, n° de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores,
para possibilitar a análise mais pormenorizada. 

 Ao identificar UC com baixas taxas de aproveitamento, com principal destaque para os alunos do 1º ano, são
encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e
o Programa Study Skis, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Sucesso Escolar, onde se identificam estudantes
em situações de risco de abandono e se faz o devido acompanhamento do estudante.

 Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação de Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que
tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de um Plano de melhoria por curso e respetiva implementação das
ações definidas. 

 

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/99b3ef01-a85d-df2a-4287-5ffadbc9f760/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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. 

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students
questionnaires in the information system to support teaching (SIDE), about the curricular units and teaching.
These data, after statistical analysis, allows classifying UC and Teachers in Critical or Excellent levels. All results are
provided to the Schools, by course and department. Internally, this tool, among others, such as the analysis of school
success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.
With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students
enrolled, a number of students evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a
more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of school achievement, with the main emphasis
being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the
Tutoring Program (PT-UTAD) and the Study-Skills Program, according to identified needs.
At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students
are identified in situations of risk of drop-out and the student is monitored properly.
These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process which
begins in diagnostic studies until the elaboration of an Improvement Plan per course and respective implementation of the
action defined.

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. 

A UTAD dispõe de uma Pré-Reitoria para área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da
Qualidade (SIGQ), com base no Regulamento n° 413/2017, de 4 de janeiro de 2017 e revisto em 2018.
Existe ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pré-Reitoria pare a área da Qualidade, responsável pela
acreditação dos Ciclos de estudos.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area and it is responsible for the internal Quality Assurance System (SIGQ),
based on regulation n° 4132/2017. UTAD has a Quality Manual, Prepared in and revised in 2018.
There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of
evaluation and accreditation processes of the study cycle.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização
e desenvolvimento profissional. 

O Regulamento de Avaliação dos Docentes da UTAD (Diário da República 2a série, n° 94 de 16/5/2017) dá indicações sobre
a avaliação de cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes vertentes de atividade.
Paralelamente, é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do
ensino das Unidades Curriculares e ao desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de
Gestão da Qualidade (GESQUA) Têm caráter obrigatório para o estudante, embora seja dada oportunidade de não
responderem mediante justificação.
Os resultados são comunicados ao docente para que possa aferir o seu desempenho e propor alterações à estratégia,
conteúdos, objetivos ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o seu desempenho.

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

The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (DR 2ª serie, n° 94 of 16/5/2017) give precise indications of the
evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers’ activities. At the same time, the teachers
are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular
Units and the pedagogical Performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office
(GESQUA).
The evaluations are compulsory for the students, although it is given an opportunity to not respond with a justification.
The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the
strategy, contents, objectives, or other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

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.

O pessoal não docente é avaliado por intermédio do SIADAP (Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
Administração Pública), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. 
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O procedimento visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Administração Pública, para a
coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação
profissional e desenvolvimento de competências.

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

Non-teaching staff at universities is assessed through SIADAP (Integrated Management and Performance
EvaluationSystem in Public Administration), approved by Law Nº. 66-B / 2007 28th December. 

This procedure aims to contribute to the improvement of the performance and quality of service of the Public
Administration, to the coherence and harmony of the action of services, managers and other workers, and to the
promotion of their professional motivation and development of skills.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/), estando a informação sobre cada
ciclo de estudos e respetivas Unidades Curriculares na plataforma SIDE (https://side.utad.pt/).

A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/), onde
todos os resultados das Avaliações Externas de cada ciclo de estão disponibilizadas a todos estes processos de avaliação
de cada ciclo de estudos

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD education offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/). The information on each cycle of
studies and their Curricular Units is allocated on the SIDE platform (http: //side.utad .pt/).

Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/), where
the results of the External assessments are available.
Internally, the Academy y has access, through the intranet, to the evaluation process of each studie cycles, 

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação institucional junto da A3ES, e está
atualmente em processo de acreditação do seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.

A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente Estudo da Qualidade Educativa 2015, provido pela
ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019 UTAD obtained the institutional accreditation foré yore. Currently, the university is in the process of ceréififying its
internal Quality Assurance System.

Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely Education Quality Study 2015, promoted by
ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.

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 
• No período da avaliação o plano de estudos foi desenhado para conferir competências em áreas de conhecimento, nas
componentes das atividades e do património florestal; nas competências ao nível da inventariação e modelação dos
recursos florestais, funcionalidades dos SIG e planeamento florestal; floresta urbana; perceção e resolução de problemas
nas áreas de conservação e gestão sustentável dos recursos florestais e agroflorestais, ecologia e gestão do fogo,
ecologia dos sistemas ripícolas e proteção da biodiversidade, gestão sustentável dos solos, restauração de ecossistemas
florestais e ordenamento de recursos cinegéticos. 

 • A UTAD é uma instituição de referência de ensino e investigação do sector agrário em Portugal. Dispõe de infraestruturas
de grande qualidade sendo de destacar os laboratórios Colaborativo da Floresta, de Fitossanidade Florestal, Fogos
Florestais, Tecnologia da Madeira, Ecologia Fluvial os espaços de ensaios de campo, arboreto, viveiros, biblioteca, e
centros de investigação.

 • O corpo docente é estável, qualificado e multidisciplinar, com comprovada experiência de docência e investigação nas
áreas de conhecimento do ciclo de estudos e sua aplicação em vários domínios relevantes do setor florestal.

 • Todo o corpo docente é doutorado e exerce a atividade de docência e/ou investigação em regime de dedicação exclusiva,
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integrando Laboratório Associado e Centros de Investigação com classificação de Muito Bom ou Excelente que
asseguram um interface dinâmico entre a formação superior e a produção científica, e aplicação de conhecimento.
• Ao nível de estratégias de ensino e de aprendizagem adotadas, promove-se uma importante componente prática,
predominando aulas de tipologia Teórico-Prática, onde é possível estabelecer uma boa ligação entre as componentes de
conhecimento teórico e de aplicação prática, complementada com trabalho de campo e de seminário. 
• Rácio aluno/docente baixo permite um excelente acompanhamento dos alunos.
• O campus da UTAD e a zona envolvente oferecem espaços que possibilitam a realização dos trabalhos de campo em que
os alunos têm contacto com casos de estudo reais possibilitando-lhes aplicar na prática métodos de avaliação e
diagnóstico e não ficarem apenas com o conhecimento teórico de casos de estudo apresentados.
• As visitas de estudo que se realizam são oportunidades únicas que os alunos têm de conhecer a realidade do setor
florestal nacional.
• Há uma elevada proximidade entre docentes-discentes para apoio no processo de ensino e aprendizagem e de tutoria.
• Envolvimento dos estudantes nos trabalhos a decorrer no âmbito de projetos de I&DT coordenados pelos docentes do
curso.
• Boas perspetivas de empregabilidade dos diplomados, atualmente com procura superior à oferta.
• Curso multidisciplinar e por isso acessível a estudantes de diferentes formações de base.

8.1.1. Strengths 
- In the evaluation period the study plan was drawn up to confer competences in areas of knowledge, in the components of
forest activities and heritage; in the competences at the level of inventorying and modelling of forest resources, GIS
functionalities and forest planning; urban forest; perception and resolution of problems in the areas of conservation and
sustainable management of forest and agroforestry resources, ecology and fire management, ecology of riparian systems
and biodiversity protection, sustainable soil management, restoration of forest ecosystems and management of game
resources. 
- UTAD is a reference institution for teaching and research in the agricultural sector in Portugal. It has high quality
infrastructures such as laboratories for Collaborative Forestry, Forest Phytosanitary, Forest Fires, Wood Technology, River
Ecology, field trials, arboretum, nurseries, library, and research centers.
- The teaching staff is stable, qualified and multidisciplinary, with proven teaching and research experience in the areas of
knowledge of the study cycle and their application in various relevant fields of the forestry sector.
- All the teaching staff hold a doctoral degree and carry out their teaching and/or research activities on an exclusive basis,
integrating Associated Laboratory and Research Centres with Very Good or Excellent ratings that ensure a dynamic
interface between higher education and scientific production, and the application of knowledge.
- In terms of teaching and learning strategies adopted, an important practical component is promoted, predominantly
theoretical-practical classes, where it is possible to establish a good connection between the components of theoretical
knowledge and practical application, complemented with fieldwork and seminars. 
- The ratio student/teacher is low, which allows for excellent monitoring of students.
- The UTAD campus and the surrounding area offer spaces that enable the realization of fieldwork where students have
contact with real case studies allowing them to apply in practice methods of evaluation and diagnosis and not only stay
with the theoretical knowledge of case studies presented.
- The study visits that take place are unique opportunities for students to get to know the reality of the national forestry
sector.
- There is a high proximity between teachers-doctors for support in the teaching and learning process and tutoring.
- Involvement of students in the work being carried out within the scope of the R&TD projects coordinated by the course's
lecturers.
- Good prospects for graduate employability, with demand currently outstripping supply.
- Multidisciplinary course and therefore accessible to students from different backgrounds.

8.1.2. Pontos fracos 
• Localização da UTAD numa região de baixa densidade populacional, considerando o contexto socioeconómico e
sociocultural de Portugal, em que o litoral apresenta uma atratividade superior ao interior.
• Excesso de atividade nas diversas vertentes de perfil 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 num futuro próximo.
• Reduzida valorização profissional ao nível institucional, com um défice de professores associados e catedráticos,
embora o corpo docente tenha as competências necessárias e exigidas pelo ciclo de estudos. Seria expectável e desejável
a valorização profissional, bem como a valorização da vertente de docência.
• Formação na área florestal com procura tradicionalmente baixa pelos jovens, a que acresce uma perspetiva pouco
atrativa da área florestal, excessivamente associada a catástrofes, designadamente a incêndios florestais, fenómeno que
transmite uma imagem negativa do setor florestal e das oportunidades a ele associadas.
• Perfil diversificado dos alunos, com identificação de grupos distintos com fragilidades próprias, entre os quais: 
• Estudantes já empregados, cuja assiduidade por vezes está imitada;
• Estudantes provenientes de áreas afins à Engenharia Florestal, mas com conhecimento insuficiente em áreas basilares
de suporte à formação pós-graduada o que requer apoio suplementar para nivelamento de formação;
• Um número baixo de estudantes com formação de 1.º ciclo em Engenharia Florestal motivada, em grande parte, pelo
reduzido número de alunos que frequentam o 1.º ciclo.
• Ao nível do plano de estudos, verificam-se dificuldades em realizar visitas de estudo, visitas de campo e visitas em
contexto de empresa por falta de recursos, salientando-se a valorização dada ao curso quando se conseguem concretizar.
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8.1.2. Weaknesses 
- Location of UTAD in a region of low population density, considering the socio-economic and socio-cultural context of
Portugal, in which the coast is more attractive than the interior.
- Excess activity in the various areas of university teaching profile, aggravated by the replacement of retired teachers at a
slower pace than desirable, reinforcing the risk that some scientific areas may have gaps in the foreseeable future.
- Reduced professional development at the institutional level, with a deficit of associate and full professors, although the
teaching staff has the necessary and required skills by the study cycle. Professional valorization would be expected and
desirable, as well as the valorization of the teaching component.
- Training in the forestry area with traditionally low demand by young people, to which must be added an unattractive
perspective of the forestry area, excessively associated with disasters, particularly forest fires, a phenomenon that
conveys a negative image of the forestry sector and the opportunities associated with it.
- Diversified profile of students, with the identification of distinct groups with their own weaknesses, including 
- Students already employed, whose attendance is sometimes imitated;
- Students coming from fields related to Forest Engineering, but with insufficient knowledge in basic areas to support post-
graduate education, which requires supplementary support to level up their education;
- A low number of students with a 1st cycle degree in Forest Engineering motivated, in large part, by the reduced number
of students attending the 1st cycle.
- In terms of the study plan, there are difficulties in carrying out study visits, field trips and visits in a company context due
to lack of resources, highlighting the value given to the course when they can be achieved.

8.1.3. Oportunidades 
• A perceção crescente na sociedade acerca da importância dos espaços florestais nos objetivos globais de
desenvolvimento sustentável. 
• A oportunidade de atrair alunos de licenciaturas de Biologia, Ciências Ambientais, etc.
• A crescente utilização de tecnologia SIG, DR e GPS requer que os mestres em Engenharia Florestal tenham
conhecimentos nestas matérias para as necessidades do mercado de trabalho. 
• A diversidade de formações dos alunos inscritos, traz benefícios na formação em contexto de aula, facilitando a
entreajuda, a partilha de experiências formativas diferentes e complementares. 
• Alunos que se encontram a trabalhar os quais trazem situações reais de aplicação para a sala de aula, enriquecendo os
casos de estudo tratados.
• A crescente sensibilização da sociedade e das políticas para a valorização efetiva dos recursos florestais, serviço de
ecossistemas ligados à floresta e mitigação de riscos associados aos incêndios rurais e outros fenómenos extremos num
cenário de alterações climáticas, como reconhecido nas principais agendas estratégicas globais e europeias.
• As parcerias com o tecido empresarial da Região Norte, potenciadas pelo laboratório colaborativo ForestWISE, poderão
apoiar a preparação de novos projetos que permitam a captação de recursos financeiros e a integração dos mestres,
promovendo igualmente a transferência e valorização do conhecimento científico.
• A procura de formação em Ciências Florestais em Portugal por parte de estudantes de outros países Europeus ou dos
Países de Língua Oficial Portuguesa, ou o envolvimento dos docentes, potencia as candidaturas ao curso.
• A tendência gradual de regresso à “natureza” e do surgimento de pessoas com elevados níveis de escolaridade, que
introduzem inovação na gestão e valorização dos recursos dos territórios, particularmente os assentes nos produtos e
serviços da floresta, proporciona um novo perfil de candidatos.
• A possibilidade de aumento de internacionalização na educação, para fazer face a desafios comuns da sociedade em
ações inovadoras como o da “Iniciativa Universidades Europeias”.
• A necessidade de se ter alterado a forma de lecionação face à Covid-19 transformou-se numa oportunidade para a
aquisição de novas competências nos processo de ensino e de aprendizagem. 
• A formação em modalidade a distância teve um retorno muito favorável por parte dos alunos, nomeadamente os que
apresentaram maiores restrições de participação presencial. 
• Atendendo a que este mestrado é frequentado por um número relativamente elevado de alunos com estatuto de
trabalhador-estudante, as aulas a distância apresentam algumas vantagens quanto ao tempo despendido em deslocações
até Vila Real. 
• Todos este fatores devem ser ponderados para criação de estratégias ao nível da estrutura curricular ou da modalidade
de ensino, o que poderá vir motivar a uma adaptação futura para ensino em b-learning.

8.1.3. Opportunities 
- The growing perception in society of the importance of forests in the global objectives of sustainable development. 
- The opportunity to attract students from undergraduate Biology, Environmental Sciences, etc.
- The increasing use of GIS, DR, and GPS technology requires Forest Engineering majors to have knowledge in these
subjects for the needs of the job market. 
- The diversity of backgrounds of the students enrolled, brings benefits in training in the classroom context, facilitating
mutual aid, sharing different and complementary training experiences. 
- Students who are working who bring real situations of application to the classroom, enriching the case studies treated.
- The growing awareness of society and policies for the effective valuation of forest resources, ecosystem services linked
to forests and mitigation of risks associated with rural fires and other extreme phenomena in a scenario of climate change,
as recognized in the main global and European strategic agendas.
- The partnerships with the business fabric of the Northern Region, enhanced by the collaborative laboratory ForestWISE,
may support the preparation of new projects that allow the attraction of financial resources and the integration of masters,
also promoting the transfer and valorization of scientific knowledge.
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- The demand for training in Forest Sciences in Portugal by students from other European countries or Portuguese-
speaking countries, or the involvement of teachers, boosts applications for the course.
- The gradual tendency to return to "nature" and the emergence of people with high levels of education, who introduce
innovation in the management and valorization of the resources of the territories, particularly those based on forest
products and services, provides a new profile of candidates.
- The possibility of increased internationalization in education, to face common challenges of society in innovative actions
such as the "European Universities Initiative".
- The need to have changed the way of teaching in the face of Covid-19 has become an opportunity to acquire new skills in
the teaching and learning process. 
- The distance learning training had a very favorable feedback from the students, particularly those who had greater
restrictions on attendance. 
- Considering that this master course is attended by a relatively high number of students with working-student status,
distance learning has some advantages in terms of time spent travelling to Vila Real. 
- All these factors should be considered for the creation of strategies at the level of curricular structure or teaching
modality, which may motivate a future adaptation to b-learning teaching.

8.1.4. Constrangimentos 
• A imagem negativa do sector agrário junto da maioria da população jovem, que contrasta com a forte atratividade das
cidades litorais, e que pode comprometer a capacidade de atração desta área de conhecimento e do novo ciclo de
estudos. 
• Há uma falta de valorização dos recursos florestais e dos agentes que com eles trabalham, sendo os diversos agentes
geralmente mal remunerados.
• As recentes políticas nacionais têm vindo a desvalorizar o papel do Engenheiro Florestal em detrimento dos formados
em ciências biológicas ou arquitetura paisagista, traduzindo-se, por exemplo, numa redução da oferta de emprego a
Engenheiros Florestais por parte de diversas entidades.
• O desordenamento do território, impeditivo de uma maior eficiência e inovação na gestão dos recursos e dos riscos,
dificultando também a efetivação de políticas de gestão florestal e territorial.
• A diminuição da procura devido ao reduzido número de alunos no 1.º ciclo de Engª Florestal.
• A crise social e económica resultante da Pandemia COVID-19, que poderá vir a refletir-se numa procura inferior junto do
ensino universitário nos próximos anos, ou pelo menos criar padrões de comportamento que são para já desconhecidos,
obrigando a adaptações rápidas e profundas no modo de relacionamento entre as instituições e os seus estudantes ou
potenciais candidatos.
• A existência de ofertas educativas competitivas, ao nível de 2.º ciclo, em outras áreas científicas, mas com aplicações
diretas (trabalhos de dissertação) em casos de estudo da área científica da Engenharia Florestal.
• No ano letivo 2019/2020 e no ano letivo 2020/2021 a pandemia veio trazer constrangimento ao ensino, afetando mais
marcadamente a componente prática.

8.1.4. Threats 
- The negative image of the agrarian sector among the majority of the young population, which contrasts with the strong
attractiveness of the coastal cities, and which can compromise the attractiveness of this area of knowledge and of the new
study cycle. 
- There is a lack of appreciation of forest resources and the agents who work with them, and the various agents are
generally poorly paid.
- Recent national policies have been devaluing the role of the Forest Engineer to the detriment of graduates in biological
sciences or landscape architecture, resulting, for example, in a reduction in the supply of jobs for Forest Engineers by
various entities.
- The disorganization of the territory, preventing greater efficiency and innovation in the management of resources and
risks, also hindering the implementation of forestry and territorial management policies.
- The decrease in demand due to the reduced number of students in the 1st cycle of Forestry Engineering.
- The social and economic crisis resulting from the COVID-19 Pandemic, which may be reflected in lower demand for
university education in the coming years, or at least create behavioral patterns that are for the time being unknown, forcing
rapid and profound adaptations in the mode of relationship between institutions and their students or potential candidates.
- The existence of competitive educational offers, at the 2nd cycle level, in other scientific areas, but with direct
applications (dissertation work) in case studies in the scientific area of Forest Engineering.
- In the academic year 2019/2020 and in the academic year 2020/2021 the pandemic brought constraints to teaching,
affecting more markedly the practical component.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Adaptação do funcionamento do curso para a modalidade b-learning o que permitirá aumentar o número de candidatos e
facilitar a internacionalização uma vez que reduz o tempo de contacto exigido no plano de estudos atual.
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8.2.1. Improvement measure 
Adaptation of the course's operation to the b-learning modality, which will increase the number of candidates and facilitate
internationalization since it reduces the contact time required in the current study plan.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
<sem resposta>

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
<no answer>

8.1.3. Indicadores de implementação 
<sem resposta>

8.1.3. Implementation indicator(s) 
<no answer>

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>

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

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

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

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


