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ACEF/2021/1201756 — 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/1617/1201756

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2020-04-25

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 de medidas de 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?
 Não

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 · Em ambas as instituições parceiras do programa doutoral, ocorreu o reforço de equipamentos informáticos, como

acesso wireless e salas de videoconferência;
 · Foi efetuada uma requalificação do sistema de ventilação e dos sistemas de segurança dos laboratórios e estabeleceram-

se novas normas de utilização, procedimentos de trabalho e regras de segurança. O armazenamento dos produtos
químicos foi reorganizado em novos espaços com sistemas de segurança e refrigeração;

 · Implementaram-se novas regras de acondicionamento e recolha de resíduos laboratoriais de acordo com normas

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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acreditadas;
· Foram criadas salas de estudo exclusivamente para alunos de doutoramento, quer na UTAD quer na UMinho.
· A criação do Regia Douro Park, instituição de que a UTAD é parceira, tornou acessível um novo conjunto de laboratórios
e de equipamentos modernos elevando a disponibilidade de infraestruturas analíticas.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
· In both partner institutions of the doctoral program, computer equipment was reinforced, such as wireless access and
video conference rooms;
· The ventilation system and safety systems of the laboratories were upgraded and new usage rules, work procedures and
safety rules were established. The storage of chemicals was reorganized in new spaces with security and refrigeration
systems;
· New rules for packaging and collecting laboratory waste have been implemented in accordance with accredited
standards;
· Study rooms were created exclusively for PhD students, either at UTAD or UMinho.
· The creation of the Regia Douro Park, an institution to which UTAD is a partner, made a new set of laboratories and
modern equipment accessible, increasing the available analytical facilities.

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
As mesmas Instituições Universitárias colaboram no Programa Doutoral Agrichains (UTAD, UMinho, Universitat
Politécnica de Valencia, Wageningen University), no entanto os docentes da Universidade do Minho transitaram como
membros integrados do polo CITAB-UMinho do CITAB para o Centro de Biologia Molecular e Ambiental - CBMA (ancorado
na UMinho) desde 1 de janeiro de 2020.
No âmbito da mobilidade de alunos, verificou-se a ampliação da rede de universidades/centros de investigação que
receberam alunos do programa doutoral (ver ponto 4.4.1).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The same University Institutions collaborate in the Doctoral Program Agrichains (UTAD, UMinho, Universitat Politécnica de
Valencia, Wageningen University), however, since January 1, 2020, professors at the University of Minho have changed as
integrated members of CITAB-UMinho (CITAB) to CBMA (anchored at UMinho).
In the scope of student mobility, there was an expansion of the network of universities / research centers that received
students from the doctoral program (see point 4.4.1).

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.
Nos últimos 3 anos foi oferecido um conjunto significativo de cursos de formação pedagógica aos docentes. Esses cursos
foram criados e disponibilizados em parceria pelas universidades do consórcio UNorte, envolvendo em particular a
UMinho e a UTAD. Em 2020, a crise pandémica acelerou a disponibilização de cursos relacionados com o e-learning e a
avaliação à distância. 
Por iniciativa da vice-reitoria para a inovação pedagógica da Universidade do Minho, foi criado o Centro IDEA-UMinho, que
tem como missão o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem na UMinho. O Centro IDEA-UMinho prevê a formação
para docentes, cursos em formato de retiro para os que se encontram em início de carreira, bem como a organização de
um concurso anual para o financiamento de projetos de ensino inovadores. Um docente do Agrichains integra este Centro
IDEA (Prof. Rui Oliveira).

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Over the past 3 years, a significant number of pedagogical training courses have been offered to teachers. These courses
were created and made available in partnership by the universities of the UNorte consortium, involving in particular
UMinho and UTAD. In 2020, the pandemic crisis accelerated the availability of courses related to e-learning and distance
assessment.
At the initiative of the vice-rectory for pedagogical innovation at the University of Minho, the IDEA-UMinho Center was
created, whose mission is to develop teaching and learning at UMinho. The IDEA-UMinho Center provides training for
teachers, retreat-style courses for teachers at the beginning of their careers, as well as the organization of an annual
competition to finance innovative teaching projects. A teacher from Agrichains is part of this IDEA Center (Prof. Rui
Oliveira. 

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
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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.
Desde o anterior processo de avaliação, a par das relações protocoladas com a Universidade de Wageningen e a
Universidade Politécnica de Valencia, estabeleceram-se uma série de ligações a novas universidades estrangeiras ou
centros de investigação,que ampliaram a oferta de locais de estágio e de formação.
Este tipo de colaboração foi estabelecido com as seguintes instituições: 
IATA-CSIC - Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (Espanha)
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP (Valência, Espanha)
KIT - Karlsruhe Institute of Technology (Alemanha)
Universitat Jaume I (Espanha)
Université de Bourgogne (França)
Università degli Studi di Milano (Itália)
Universidad de Salamanca (Espanha)
University of Strathclyde (Escócia)

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Since the previous evaluation process, in addition to the protocols signed with the University of Wageningen and the
Polytechnic University of Valencia, a series of connections with new foreign universities or research centers have been
established, in which students have completed periods of internship or advanced training. This type of collaboration was
established with the following institutions:
IATA-CSIC - Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (Spain)
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP (Valência, Spain)
KIT - Karlsruhe Institute of Technology (Germany)
University Jaume I (Spain)
University of Burgundy (France)
University of Milan (Italy)
University of Salamanca (Spain)
University of Strathclyde (Scotland)

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.
Universidade Do Minho

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):
Escola De Ciências (UM)

1.3. Ciclo de estudos.
Cadeias de produção agrícola - da mesa ao campo

1.3. Study programme.
Agricultural production chains - from fork to farm

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._AgriChains-Plano_Estudos-2020(alteracao).pdf

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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1.6. Main scientific area of the study programme.
Agrarian Sciences

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

621

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:

421

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:

541

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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):
4 anos (8 semestres)

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

4 years (8 semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
As condições específicas de ingresso são flexíveis de modo a permitir a admissão de alunos com formação académica
num vasto espetro de áreas afins.
Assim, estabelecem-se como critérios de admissão:
1.Ser detentor do grau de Mestre em Ciências Agronómicas, Florestais, Biológicas, Biotecnológicas, Alimentares ou
Ambientais, Química, Enologia, Geofísica, ou afins;
2. Ou ser detentor de uma Licenciatura pré-Bolonha nas áreas descritas acima;
3.Possuir um currículo científico que garanta à Comissão de Admissão (CA) a sua capacidade para concluir com sucesso
o ciclo de estudos;
4.Ser proficiente na língua Inglesa, falada e escrita.

A nota final (FM) dos candidatos é expressa entre 0 e 5 valores, com precisão à milésima. O valor de FM será apurado de
acordo com: Avaliação Curricular (80%) e Entrevista (20%). A classificação da Av. Curricular será baseada em: Currículo
Académico (40%); Experiência em projetos, publicações e comunicações (40%); Outras informações e carta de motivação
(20%).

1.11. Specific entry requirements.
The specific admission requirements are as flexible as possible to allow the admission of students with academic training
in a wide spectrum of related areas.
1. Holding a Master in Agronomical, Forestry, Biological, Biotechnological, Food or Environmental Sciences, Chemistry,
Oenology or related field areas.
2. Or, holding a Pre-Bologna BSc in the areas described above; 
3. Holding a scientific curriculum that guarantees the Admission Committee (CA) its ability to successfully complete the
cycle of studies
4. Be proficient in English (spoken and written)

Each of the applicants will have a Final Mark (FM) between 0 and 5 points, with accuracy to thousandth. The FM will be a
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result of a two-stage procedure: Curricular Evaluation (80%) and Interview (20%). In the Curricular Evaluation, the
assessment will be based on: Academic Curriculum (40%), Professional experience in research projects, publications and
scientific presentations (40%); Other Information and motivation letter (20%).

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O Programa Doutoral é lecionado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, maioritariamente nos Edifícios do
Complexo Laboratorial, de Geociências, de Ciências Agrárias, no campus académico da Quinta de Prados, e na
Universidade do Minho, na Escola de Ciências, Campus de Gualtar.

The Doctoral Program is taught at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, mostly in the Buildings of the
Laboratorial Complex, Geosciences and Agricultural Sciences, academic campus of Quinta de Prados, and at the
University of Minho, Campus of Gualtar.

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

1.14._Regulamentos Gerais de Creditação da UTAD e da UMinho.pdf
1.15. Observações.

Este programa doutoral pretende formar doutores na área de Ciências Agrárias. Surgiu do reconhecimento da
necessidade de organizar, dinamizar e dirigir para a internacionalização a formação a nível de doutoramento que é
efetuada pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e pela Universidade do Minho. Neste sentido, foi submetida
uma candidatura ao Programa de Doutoramento da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia (edição 2012/2013), que
mereceu a sua aprovação, reconhecendo-se assim assinalável complementaridade científica entre as duas instituições e o
seu papel de relevante a nível nacional nestas áreas de investigação. Este programa de doutoramento beneficia ainda da
participação de docentes e investigadores da Universidade de Wageningen (Países Baixos) e da Universidade Politécnica
de Valência (Espanha), instituições de referência a nível europeu na área das Ciências Agrárias.

1.15. Observations.
This doctoral program aims to train doctors in the field of Agricultural Sciences. It emerged from the recognition of the
need to organize, boost and drive the doctoral level training that is carried out by the University of Trás os Montes and Alto
Douro and by the University of Minho towards internationalization. In this sense, an application was submitted to the
Doctoral Program of FCT - Foundation for Science and Technology (2012/2013 edition), which deserved its approval, thus
recognizing remarkable scientific complementarity between the two institutions and its relevant role at national level in
these areas of research. This PhD program also benefits from the participation of teachers and researchers from the
University of Wageningen (Netherlands) and from the Polytechnic University of Valencia (Spain), institutions of reference at
European level in the field of Agrarian Sciences.

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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


02/03/2021 ACEF/2021/1201756 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6abbbaa4-c635-a505-d1b4-5ff6e87de09a&formId=48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74… 6/24

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

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 not applicable

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

Produção Agrícola e Animal / Agricultural
and Animal Production PAA 120 0

Biologia e Bioquímica / Biology and
Biochemistry BB 54 0

Indústrias Alimentares / Food industry IA 54 0
Ciências da Terra / Earth Sciences CT 6 0

Área multidisciplinar / Multidisciplinary area CT / PAA /
BB / IA 0 6

(5 Items)  234 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do
processo de aprendizagem.

 A organização curricular pretende fomentar a aprendizagem progressiva e sustentada, alicerçada em UCs estruturantes do
1º ano e promovida por interligações entre as distintas áreas. As UCs do 2º e 3º anos são consolidativas. Na lecionação
são utilizadas metodologias interativas fomentando a participação dos alunos, o desenvolvimento da sua autonomia e
promovendo uma sólida aprendizagem. Considerando as tipologias de contacto preconizadas no plano de estudos, os
métodos pedagógicos incluem aulas práticas (práticas laboratoriais, teórico-práticas e de campo) e tutoriais. A prática
pedagógica centra-se no contacto presencial, privilegiando metodologias expositivas com interação aluno-docente,
execução de práticas laboratoriais e de campo, análise e discussão de resultados. As tutoriais permitem a consolidação
do conhecimento e um processo de proximidade ensino/aprendizagem, que favorece a compreensão das dificuldades dos
alunos, ultrapassando-as e alcançando os objetivos de aprendizagem.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge,
skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

 The curricular organization of this 3rd cycle aims to foster progressive and sustained learning, based on structuring UCs
of the 1st year and promoted by interconnections between the different areas. The 2nd and 3rd year UCs are consolidation
UCs. Interactive methodologies are used in teaching, accordingly to the spirit of Bologna, encouraging student
participation, developing their autonomy and promoting solid learning. Considering the type of classes advocated in the
study plan, the pedagogical methods include practical classes (PL, TP) and tutorials. The pedagogical practice is centered
on face-to-face contact, privileging expository methodologies with student-teacher interaction, execution of laboratory and
field practices, analysis and discussion of results. The tutorials allow the consolidation of knowledge and a process of
proximity teaching / learning, which allows the understanding of students' difficulties, overcoming them and reaching the
learning objectives.

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

objetivos de aprendizagem são atingidos pelos estudantes, o programa doutoral Agrichains privilegia uma interação direta
contínua através de reuniões bimestrais entre a Direção e os alunos para a transmissão de informação, acompanhamento
do trabalho e audição sobre quaisquer questões de funcionamento do PD. Essas reuniões são
complementadas/interligadas por reuniões com os docentes ou com os tutores para agilizar rapidamente soluções.
Adicionalmente, sempre que se justifique, a Direção reúne com a Comissão Científico-Pedagógica (CCP) e com a
Comissão Interna para a Garantia da Qualidade (ICQA), onde têm assento 3 representantes eleitos entre os estudantes,
para definir orientações. Nos resultados dos inquéritos às UCs respondidos pelos estudantes (ver Relatório Anual do
Curso – 2020), pode ser aferido que a maioria considera adequado o trabalho exigido para cada UC.
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2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
To ensure that the average workload required by students corresponds to that estimated in ECTS and that the learning
objectives are achieved by students, the Agrichains doctoral program favors continuous direct interaction through
bimonthly meetings between the Board and students for the transmission of information, work monitoring and hearing
about any DP functioning issues. These meetings are complemented / linked by meetings with teachers or tutors to quickly
streamline solutions. In addition, whenever justified, the Direction meets with the Scientific-Pedagogical Commission
(CCP) and with the Internal Commission for Quality Assurance (ICQA), where 3 elected representatives are seated among
the students, to define guidelines. The results of the surveys of the UCs answered by the students (see Annual Course
Report - 2020), showed that the majority of students consider that the work required for each UC is adequate.

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

Os Regulamentos Pedagógicos da UTAD e da UMinho preveem que a avaliação de cada UC, possa ser efetuada de modo
contínuo/periódico, por exame e/ou por projeto. Os regentes das UCs preenchem e disponibilizam as fichas das UCs nas
plataformas de apoio ao ensino, indicando objetivos, metodologia de ensino, coerência entre os objetivos e a metodologia
de ensino e regime de avaliação. Essas indicações são apresentadas e discutidas com os alunos em reuniões presenciais
podendo estes sugerir alterações fundamentadas, num prazo limite de 15 dias.
Adicionalmente, no fim do período letivo, os alunos preenchem um inquérito sobre a adequação da forma de avaliação
com os objetivos de aprendizagem de cada UC. Os resultados permitem monitorizar possíveis desvios e implementar
medidas para a sua correção. O sistema de avaliação das UCs, implementado pelos Gabinetes de Gestão da Qualidade,
constitui igualmente um instrumento de apreciação e, indiretamente, uma garantia da coerência dentro das UCs.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Pedagogical Regulations at UTAD and UMinho provide that the evaluation of each UC, according to its type and
program, can be carried out continuously/periodically, by exam and/or by project. Accordingly, the regents of each UC
complete and make available the UC files on the teaching support platforms, indicating objectives, teaching methodology,
consistency between the objectives and teaching methodology, methods and evaluation dates. These indications are
presented and discussed with students in face-to-face meetings who can suggest reasoned changes, within 15 days.
Additionally, at the end of the school term, students complete a survey that addresses the adequacy of the method of
assessment with the learning objectives of each UC. The results allow monitoring possible deviations and implement
measures for their correction. The UC evaluation system, implemented by the Quality Management Offices, is also an
instrument of assessment and a guarantee of coherence within the UCs. 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Um exemplo dos processos interativos de identificação de anomalias e tomada de decisões instituídos no programa

Agrichains, sucedeu em 2020 no contexto da crise pandémica COVID-19. Com o encerramento dos espaços de trabalho e
o cancelamento de muitas atividades presenciais (estágios laboratoriais, congressos, cursos de formação entre outras),
foi estabelecido, com a colaboração ativa dos estudantes, um conjunto de soluções para atenuar os efeitos negativos,
como a organização de webinars e a organização de um sistema interno de divulgação de eventos online nacionais e
internacionais. Todos os órgãos de gestão do programa doutoral incluem elementos da UTAD e da UMinho. A Comissão
Interna para a Garantia da Qualidade (ICQA) tem ainda como funções a definição do questionário anual que recolhe a
avaliação pelos estudantes sobre o funcionamento do PD.

 

2.4 Observations.
 An example of these interactive anomaly identification and decision-making processes found in the Agrichains program,

occurred in 2020 in the context of the pandemics COVID-19 crisis. With the closure of laboratory spaces and the
cancellation of many classroom activities (laboratory internships, congresses, training courses among others), a set of
solutions was found with the active collaboration of the students to mitigate the negative effects. These included the
organization of webinars and the organization of an internal system for disseminating national and international online
events. All management bodies of the doctoral program include elements from UTAD and UMinho. ICQA is also
responsible for defining the annual questionnaire that gathers the evaluation by students of the functioning of the PD.

 

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
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3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Henrique Manuel da Fonseca Trindade; Ana Paula Moreira Calvão da Silva; Hernâni Varanda Gerós

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

Henrique Manuel da
Fonseca Trindade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Ana Paula Calvão Moreira
da Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida

Hernâni Varanda Gerós Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel Correia Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha

submetida
Amélia Maria Lopes Dias
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica / Biochemistry 100 Ficha

submetida

João Filipe Coutinho
Mendes

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade
do Solo 100 Ficha

submetida

Eduardo Augusto dos
Santos Rosa

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Agronómicas-
Horticultura 100 Ficha

submetida

Fernando Hermínio
Ferreira Milheiro Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Químicas e Biológicas:

Ramos Ciências Químicas 100 Ficha
submetida

Marco Paulo Gomes de
Sousa Lucas Investigador Doutor Química 100 Ficha

submetida
Berta Maria de Carvalho
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
José Alcides Silvestre
Peres

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química (Química Ambiental) 100 Ficha

submetida
Ana Isabel Ramos Novo
Amorim Barros

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Aureliano Natálio Coelho
Malheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
Carla Maria Alves
Quintelas Do Amaral
Marinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CIÊNCIAS DO AMBIENTE 100 Ficha

submetida

Guilhermina Miguel da
Silva Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
Isaura Alberta Oliveira De
Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
João Carlos Andrade dos
Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Física

(Meteorologia/Climatologia) 100 Ficha
submetida

João Soares Carrola Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Ambientais 100 Ficha

submetida
José Manuel Moutinho
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Maria Manuel Silva Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

Pedro José de Melo
Teixeira Pinto

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia 100 Ficha
submetida

Pedro Manuel De Melo
Bandeira Tavares

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

Valdemar Pedrosa Carnide
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha
submetida

Virgilio Alexandre Cardoso
E Falco Da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida
Ana Alexandra Ribeiro
Coutinho De Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Viticultura 100 Ficha

submetida
Eunice Luis Vieira Areal
Bacelar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Anabela Afonso Fernandes Professor Auxiliar ou Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
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Silva equivalente submetida
Maria Fernanda Gil Cosme
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciência

Alimentar 100 Ficha
submetida

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

submetida
Paulo Fernando Da
Conceição Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química, especialidade em

Química Orgânica 100 Ficha
submetida

Hélder José Chaves Fraga Investigador Doutor Ciências Agronómicas e
Florestais 100 Ficha

submetida

José Eduardo Lima Brito Professor Associado
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Maria Isabel Mendes
Guerra Marques Cortez

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Pedro Alexandre
Mogadouro Do Couto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Alberto Carlos Pires Dias
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências, Biologia Vegetal 100 Ficha

submetida

Ana Cristina Gomes Cunha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências (ramo Biologia) 100 Ficha

submetida

Bruno Castro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha

submetida

Cândida Lucas
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Microbiologia/ Biotecnologia 100 Ficha
submetida

Cláudia Pascoal Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências 100 Ficha

submetida
Cristina Alexandra Almeida
Aguiar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências (Biologia) 100 Ficha

submetida
Cristina Maria da Silveira e
Silva Pereira Wilson

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha

submetida

Fernanda Cássio
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências/Sciences 100 Ficha
submetida

Filipe Costa Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida
Isabel Maria Cravo Aguiar
Pinto Mina

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências 100 Ficha

submetida
Maria Cristina Guiomar
Antunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analítica 100 Ficha

submetida

Maria João Sousa Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Biomédicas /Biomedical

Sciences 100 Ficha
submetida

Maria Manuela Ribeiro
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética Molecular/Molecular

Genetics 100 Ficha
submetida

Maria Teresa Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Zoológicas 100 Ficha

submetida
Maria Teresa Correia
Guedes Lino Neto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Molecular de Plantas 100 Ficha

submetida

Pedro Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas, ramo

Bioquímica 100 Ficha
submetida

Rui Pedro Soares Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências/Sciences 100 Ficha

submetida

Rui Tavares Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha

submetida

Sofia Costa Investigador Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha
submetida

Viviana Martins Investigador Doutor Biologia de Plantas 100 Ficha
submetida

Margarida Casal
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

     5500  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/2ba6b16f-d7f4-c4b5-45fa-601bee29cece
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/322807fd-1614-a16c-9e8d-601beea4a5d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/b9195cf6-aa8d-6f18-0d27-601bee438d77
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/c3d372cf-eaf7-e45c-017b-601c07f69693
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/ad728293-81fd-2c5d-ac9e-601c071c1aad
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/9946ed4a-ec40-1e95-38ac-601c08c4a62f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/e5b01e25-eade-6585-f9e7-601c08468d1d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/57e83318-6beb-9d2c-7793-601c083cc002
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/d4cafa95-d6b9-aef3-6f7a-601c09c4b173
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/f4216fb1-9040-e526-5be8-601c0922f2ac
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/annexId/b95fa1b4-109f-4ea4-dc98-603d80869b4e
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3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
55

3.4.1.2. Número total de ETI.
55

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: 50 90.909090909091

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): 55 100

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

41 74.545454545455 55

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 55

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

50 90.909090909091 55

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 55

4. Pessoal Não Docente
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4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Ambas as universidades parceiras do curso doutoral (UTAD e UMinho) dispõem de serviços centrais, com intervenção
transversal a todas as unidades orgânicas de ensino e investigação. Estes serviços estão organizados por unidades de
serviços e gabinetes: Académicos, Apoio à Internacionalização, Apoio às Atividades de Ensino, Documentação e
Bibliotecas, Apoio a Projetos e Financiamento Externo, entre outros.
As atividades de natureza técnica e administrativa diretamente relacionadas com o programa Agrichains são asseguradas
por duas técnicas superiores do CITAB. 
De acordo com as instalações físicas que incluem laboratórios, salas de aula e instalações da UTAD afetas e/ou utilizadas
pelo ciclo de estudos em avaliação, estarão disponíveis para auxiliar o bom funcionamento deste curso 16 técnicos,
estando na sua totalidade em regime de dedicação a 100%. A Escola de Ciências da UMinho dispõe de serviços com
intervenção transversal a todas as Subunidades.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Both doctoral partner universities (UTAD and UMinho) have central services, with transversal intervention to all teaching
and research organic units. These services are organized by service units and offices: Academics, Support for
Internationalization, Support for Teaching Activities, Documentation and Libraries, Support for Projects and External
Financing, among others.
The technical and administrative activities directly related to the Agrichains program are carried out by two superior
technicians from CITAB.
According to the physical facilities that include UTAD laboratories, classrooms and facilities affected and / or used by the
study cycle under evaluation, 16 technicians will be available to assist the smooth functioning of this course, being in their
total dedication 100%. The UMinho School of Science offers services with transversal intervention to all Subunits

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Na UTAD, o pessoal não docente de apoio à lecionação afeto a este ciclo de estudos está distribuído entre três categorias,
nomeadamente, 7 Assistentes Técnicos, 1 Assistente Técnico, 7 Técnicos Superiores. Em relação às suas habilitações
literárias, 5 têm mestrado, 2 licenciatura, 7 o ensino secundário completo e 1 o ensino básico completo.
Na UMinho, nas Unidades de Serviços de Gestão Académicos, de Serviços de Apoio à Internacionalização, de Serviço de
Apoio às Atividades de Ensino, de Serviços de Documentação e Bibliotecas há 13 mestres, 41 licenciados, 31
trabalhadores com 12º ano, e 7 trabalhadores com 11º ano. Na Secretaria da Escola de Ciências há 8 licenciados e 10
trabalhadores com 12º ano. Funcionários de apoio aos laboratórios das Subunidades são 3 mestres, 7 licenciados, 3
trabalhadores com 12º ano, 1 trabalhador com 9º ano e 1 trabalhador com o 4º ano de escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
At UTAD, the non-teaching support staff for teaching related to this cycle of studies is divided into three categories,
namely, 7 Technical Assistants, 1 Technical Assistant (Coordinator), 7 Senior Technicians. Regarding their academic
qualifications, 5 have a master's degree, 2 have a degree, 7 have completed secondary education and 1 has completed
basic education.
At UMinho, in the Academic Management Service Units, Internationalization Support Services, Support Service for
Teaching Activities, Documentation Services and Libraries, there are 13 masters, 41 graduates, 31 workers with 12th grade,
and 7 workers with 11th year. In the Secretariat of the School of Sciences there are 8 graduates and 10 workers with 12th
grade. Support staff for the Subunits' laboratories are 3 masters, 7 graduates, 3 workers with the 12th grade, 1 worker with
the 9th grade and 1 worker with the 4th grade.

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. 
33

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 24
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Feminino / Female 76

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
Doutoramento 33
 33

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 25 0 20
N.º de candidatos / No. of candidates 27 0 27
N.º de colocados / No. of accepted candidates 17 0 21
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 9 0 7
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. 
Em todas as edições, o programa tem recebido candidaturas de estudantes estrangeiros. Ao último concurso (junho 2020)
candidataram-se estudantes de Espanha (1), Brasil (2), Angola (1), Irão (3) e Zimbabwe (1), os quais representaram 30% do
total.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In all editions, the program has received applications from foreign students. In the last call (June 2020), the applicants were
from Spain (1), Brazil (2), Angola (1), Iran (3) and Zimbabwe (1), which represented 30% of the total.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 0 2 15
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 2 13
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 2

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
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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). 

1. Carvalho, Márcia (2018). Genetic diversity and molecular responses to drought stress in Vigna unguiculata. Muito Bom.
2. Brito, Cátia (2019). Adaptative measures for olive rainfed orchads under a changing environment. Muito Bom.
3. Hou, Weina (2019). Molecular mechanisms of Agrobacterium recognition and defense activation in recalcitrant
plants.Muito Bom.
4. Prgomet, Iva (2019). Effect of innovative crop management practices on physiological, nutritional and phytochemical
characteristics of almond tree (Prunus amygdalus L.) products and co-products. Muito Bom.
5. Correia, Sofia (2019). Pre and postharvest innovative strategies to enhance cherry quality. Muito Bom.
6. Teixeira, Catarina (2019). Diet in prevention and treatment of colorectal cancer: the role of selected legumes of the
Mediterranean diet. Muito Bom.
7. Yang, Chenyao (2019). Efficient tools to simulate main crops in Portugal for decision support systems. Muito Bom.
8. Graça, Vânia (2020). Evaluation of the bioactivity of medicinal plants Geranium Robertianum and Geranium Molle. Muito
Bom.
9. Pavia, Ivo (2020). Enhancement of wheat establishment and drought stress resistance through seed priming and foliar
fertilisation. Muito Bom.
10. Oliveira, Miguel (2020). Introducing legumes in Mediterranean cropping systems: N supply, soil C sequestration and
greenhouse gas emissions. Muito Bom.
11. Lemos, André (2020). Selection of 'Tinta Roriz' clones for excellence in winery industry. Muito Bom.
12. Taghouti, Meriam (2020). Chemical composition and biological activity of a range of thyme species in Portugal under a
changing environment. Muito Bom.
13. Pereira, Sandra (2020). Characterization and selection of microbial symbionts of faba bean (Vicia faba L.) and cowpea
(Vigna unguiculata) for development of inoculants. Muito Bom.
14. Carbas, Bruna (2020). Potential of Phaseolus vulgaris L.: nutritional value, functional properties and development of
innovative tools for their assessment. Muito Bom.
15. Singh, Sweta (2020). Functional analysis of a gene regulatory network involved in flower zygomorphy. Muito Bom.
16. Cabo, Sandra (2020). Innovative strategies to mitigate effects of climate change for sustainable hazelnut production.
Muito Bom.
17. Breia, Richard (2020). Biotic stress in grapevine – elucidation of the role of the newly identified SWEET transporters on
plant-pathogen interaction. Muito Bom.

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). 

1. Carvalho, Márcia (2018). Genetic diversity and molecular responses to drought stress in Vigna unguiculata. Very Good.
2. Brito, Cátia (2019). Adaptative measures for olive rainfed orchads under a changing environment. Very Good.
3. Hou, Weina (2019). Molecular mechanisms of Agrobacterium recognition and defense activation in recalcitrant plants.
Very Good.
4. Prgomet, Iva (2019). Effect of innovative crop management practices on physiological, nutritional and phytochemical
characteristics of almond tree (Prunus amygdalus L.) products and co-products. Very Good.
5. Correia, Sofia (2019). Pre and postharvest innovative strategies to enhance cherry quality. Very Good.
6. Teixeira, Catarina (2019). Diet in prevention and treatment of colorectal cancer: the role of selected legumes of the
Mediterranean diet. Very Good.
7. Yang, Chenyao (2019). Efficient tools to simulate main crops in Portugal for decision support systems.Very Good.
8. Graça, Vânia (2020). Evaluation of the bioactivity of medicinal plants Geranium Robertianum and Geranium Molle. Very
Good.
9. Pavia, Ivo (2020). Enhancement of wheat establishment and drought stress resistance through seed priming and foliar
fertilisation. Very Good.
10. Oliveira, Miguel (2020). Introducing legumes in Mediterranean cropping systems: N supply, soil C sequestration and
greenhouse gas emissions. Very Good.
11. Lemos, André (2020). Selection of 'Tinta Roriz' clones for excellence in winery industry. Very Good.
12. Taghouti, Meriam (2020). Chemical composition and biological activity of a range of thyme species in Portugal under a
changing environment. Very Good.
13. Pereira, Sandra (2020). Characterization and selection of microbial symbionts of faba bean (Vicia faba L.) and cowpea
(Vigna unguiculata) for development of inoculants. Very Good.
14. Carbas, Bruna (2020). Potential of Phaseolus vulgaris L.: nutritional value, functional properties and development of
innovative tools for their assessment. Very Good.
15. Singh, Sweta (2020). Functional analysis of a gene regulatory network involved in flower zygomorphy. Very Good.
16. Cabo, Sandra (2020). Innovative strategies to mitigate effects of climate change for sustainable hazelnut production.
Very Good.
17. Breia, Richard (2020). Biotic stress in grapevine – elucidation of the role of the newly identified SWEET transporters on
plant-pathogen interaction. Very Good.

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

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

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 informação recolhida em janeiro de 2021 junto dos 17 diplomados do programa doutoral, unicamente três
recém-graduados permanecem em situação de desemprego; no entanto, encontram-se a aguardar resultados de
concursos de recrutamento científico.

 

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 collected in January 2021 next to the 17 Agrichains doctors of the program, only three recent
graduates remain unemployed; however, they are awaiting results of scientific recruitment contests.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Ao nível da empregabilidade dos diplomados, a larga maioria possui contratos de investigação em universidades,
incluindo um contrato de Investigador Júnior no âmbito do concurso estímulo ao emprego científico, atribuído
recentemente a uma diplomada da 1ª edição do programa doutoral que defendeu a sua tese em 2018. Três dos diplomados
desenvolvem funções de consultoria científica em empresas, nacionais e europeias (Croácia).

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
In terms of the employability of graduates, the vast majority have research contracts at universities, including a Junior
Researcher contract within the scope of the Scientific Employment Stimulus, recently approved for a graduate of the 1st
edition who defended her thesis in 2018. Three of the graduates carry out scientific consultancy functions in companies,
both national and European (Croatia).

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica /
Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/
No. of integrated study programme’s teachers

Observações /
Observations

CITAB - Centro de Investigação de
Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas Muito Bom UTAD 23 NA

CQ-VR - Centro de Química - Vila Real Muito Bom UTAD 10 NA
CBMA - Centro de Biologia Molecular e
Ambiental Muito Bom UMinho 18 NA

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/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6
 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/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)

área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os principais temas de investigação* desenvolvidos pelos estudantes Agrichains abrangem domínios das políticas
públicas e desafios societais nas várias etapas da cadeia de valor da agricultura. Esses temas de investigação estão
centrados numa estratégia de soluções pragmáticas de inovação e competitividade para o setor agrícola regional e
nacional.
Adicionalmente, os centros de investigação envolvidos no programa doutoral desenvolvem ações de disseminação de

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6
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conhecimento junto dos stakeholders, apoio técnico ao setor agrícola e atividades de outreach junto da comunidade, em
algumas delas envolvendo a participação de estudantes Agrichains:
- Inúmeros estudos relativos ao impacte ambiental das barragens e de parques eólicos, nas aves, morcegos, fauna
terrestre, plantas, anfíbios, em regime de prestação de serviços à comunidade;
- Análises de solos e de águas, em prestação de serviços à comunidade;
- Participação nas atividades “Verão com Ciência”, “Cientificamente Provável”, “Ocupação Científica de Jovens – Ciência
Viva”, “Ciência para que te Quero”, “Noite Europeia dos investigadores”, “Verão no Campus” e em inúmeras atividades da
“Ciência Viva” com escolas básicas e secundárias;
- Organização e participação em vários cursos (e.g. Escrita avançada, Design Experimental, Life Cycle Assessment in
Food Systems, Gestão de bases de dados e de bibliografia), seminários, workshops e congressos nacionais e
internacionais;
- Disseminação da atividade científica através de entrevistas e produção de vídeos para sensibilização dos consumidores
para atitudes racionais na utilização de recursos naturais.

* i.e., Alterações climáticas e medidas de mitigação, Ciclos de nutrientes e reutilização de resíduos orgânicos, Fisiologia
vegetal de culturas agrícolas, Tecnologias de inovação aplicadas às cadeias de produção, Plantas medicinais e
aromáticas, biotecnologia e bioativos, Tratamento agroindustrial de efluentes e valorização de co- produtos, Composição
dos alimentos e efeitos na saúde, Bioquímica e qualidade da uva e, Biodiversidade para o desenvolvimento sustentável.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental
scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the
scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The main research topics* carried on by the Agrichains’ students encompasses several domains of the public policies and
societal challenges in the various steps of the agriculture value chain and are focused on a strategy of pragmatic solutions
of innovation and competitiveness for the regional and national agricultural sector. 
In addition, the research centers involved in the doctoral program develop actions to disseminate knowledge to
stakeholders, technical support to the farmers and outreach activities to the community, with the participation of
Agrichains students in some of them:
- Numerous studies related to the environmental impact of dams and wind farms, on birds, bats, terrestrial fauna, plants,
amphibians, in a regime of provision of services to the community;
- Soil and water analysis, providing services to the community;
- Participation in the activities “Summer with Science”, “Cientificamente Provável”, “Scientific Ocupation of Young People
on Vacations – Ciência Viva” “, “Ciência para que te Quero”, “European Night for researchers”, “Summer on Campus” and
in numerous activities of “Ciência Viva” with basic and secondary schools;
- Organization and participation in several courses (e.g. Scientific Writing, Experimental Design, Life Cycle Assessment in
Food Systems, Management of databases and bibliography), seminars, workshops and national and international
congresses;
- Dissemination of scientific activity through interviews and video production to make consumers aware of rational
attitudes in the use of natural resources.

* i.e., Climate change and mitigation measures, Nutrient cycles, processing and reuse, Plant physiology of agricultural
crops, Innovation technologies applied in production chains, Medicinal and aromatic plants biotechnology and bioactives,
Agro-industrial treatment of effluents and added-value of co-products, Food composition and healthy effects, Grape berry
biochemistry and quality and, Biodiversity for sustainable development.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Os centros de investigação âncora do AgriChains estão envolvidos em mais de 60 projetos de investigação nacionais e
internacionais competitivos que suportam os projetos de investigação dos estudantes, com um valor de financiamento
que ascende aos 10M€. Diferentes projetos estão alinhados com os objetivos do programa doutoral, destacando-se a
coordenação dos projetos H2020 Clim4Vitis (GA 810176), FCT CoaClimateRisk (COA/CAC/0030/2019), FCT
ValorizeByProducts (POCI-01-0145-FEDER-029152), FCT MitiVineDrought (POCI-01-0145-FEDER-03034) e N2020 AgriFood
XXI (NORTE-01-0145-FEDER-000041). Ao nível das parcerias tem relevo a Ação COST INTEGRAPE (CA17111), diversos
projetos INTERREG (Dairy4Future, NASPA, Iberphenol), dos Grupos Operacionais (PDR 2020) e em consórcio com
empresas da região e nacionais (ex. Regiefrutas, Amendouro, ADP-Adubos de Portugal, Raiz, Coop. Agrícola de Alfândega
da Fé, Primor, Vieira de Castro, Mendes Gonçalves, Loki).

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

The research centres involved in AgriChains are engaged in more than 60 competitive funded national and international
projects which uphold the students' research projects, in a global amount of 10M€. Different projects are aligned with the
doctoral programme objectives, benefiting from the coordination of the projects H2020 Clim4Vitis (GA 810176), FCT
CoaClimateRisk (COA/CAC/0030/2019), FCT ValorizeByProducts (POCI-01-0145-FEDER-029152), FCT MitiVineDrought
(POCI-01-0145-FEDER -03034) and N2020 AgriFood XXI (NORTE-01-0145-FEDER-000041). At the partnerships level, the
blueprints include COST Action INTEGRAPE (CA17111), several INTERREG projects (Dairy4Future, NASPA, Iberphenol),
Operational Groups (PDR2020) and in consortium with regional and national companies (eg. Regiefrutas, Amendouro,
ADP-Adubos de Portugal, Raiz, Coop. Agrícola de Alfândega da Fé, Primor, Vieira de Castro, Mendes Gonçalves, Loki).
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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 6
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) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 13

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 investigadores do CITAB/CQVR/CBMA associados ao PD AgriChains participam em redes internacionais de
investigação (e.g. Marie Curie, ERASMUS-Mundos, COST actions, projetos H2020, INTERREG), organização de eventos
científicos nacionais e internacionais e cursos ministrados em instituições estrangeiras. As parcerias com essas equipas
de investigação internacionais, têm proporcionado aos estudantes AgriChains, beneficiar de atividades de mobilidade de
curta duração cujos encargos são suportados pelas suas bolsas mistas da FCT, sendo um objetivo da Direção do
programa que cada estudante realize pelo menos uma atividade deste tipo.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
CITAB / CQVR / CBMA researchers associated with PD AgriChains participate in international research networks (e.g. Marie
Curie, ERASMUS-Mundos, COST actions, H2020 projects, INTERREG), organization of national and international scientific
events and courses taught at foreign institutions. Partnerships with these international research teams have enabled
AgriChains students to benefit from short-term mobility activities whose charges are supported by their mixed FCT
scholarships. The board of the program aims to ensure that each student performs at least one activity of this type.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 AgriChains Seminars (visíveis em http://www.agrichains.utad.pt/en/events) :

 a. Winter Webinar2020 (09/12/2020);
 b. Kick-off Seminar 2020 (14/10/2020);

 c. International Spring Conferences 2018 (fev, mar, abr, mai, jun 2018);
 d. International Winter conferences 2017 (nov 2017)

 e. Spring Conferences 2017 (jun 2017)
 f. Winter conferences 2016/2017 (nov e dez 2016 e jn 2017)

 
Prémios galardoados a estudantes

 a. Andreia Garrido - 'Best Presentation Award' for her oral communication entitled "Phytochemicals and Photosynthesis of
Grape Berry Exocarp and Seed (Vitis vinifera, cv. Alvarinho): Effects of Foliar Kaolin and Irrigation" at the International
Conference on Grapevine Physiology and Biotechnology, held in Barcelona on December 16th-17th 2019.

 b. Márcia Carvalho - selecionada, a nível nacional, na edição 2020 do “Concurso Estímulo ao Emprego Científico –
Individual” da FCT, na categoria “Investigador Júnior”. A sua investigação centra-se na utilização da diversidade genética
para a identificação de genótipos de leguminosas tolerantes ao stress hídrico em agricultura biológica, mais
especificamente no feijão-frade. Foi aluna da 1ª edição do programa de doutoramento internacional AgriChains, tendo
defendido a sua tese em 2018, orientada pelos Professores Valdemar Carnide (UTAD-CITAB) e Teresa Lino-Neto (UM), com
classificação de “Muito Bom” pelo Júri.

 c. Rita Martins e Sara Reis – alunas da 4ª ed 5ª edições, respetivamente, premiadas na 2ª edição do concurso NEWFOOD -
Concurso de produtos alimentares Inovadores, da UTAD, tendo ficado posicionadas nos 2º e 3º lugares. Na edição de
2019, os alunos Bruna Carbas, Ana Abraão, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Luís Rocha e Sandra Martins também foram
premiados neste concurso, no 1º e 3º lugares.

 d. Sara Bernardo – distinguida com o prémio ADVID Prof. Dr. Pedro Amaro, com o trabalho: “Kaolin exogenous application
boosts antioxidant capacity and phenolic content in berries and leaves of grapevine under summer stress”.

 
Título de Doutoramento Europeu - Alunos Iva Prgomet (1ª ed.) e Chenyao Yang (2ª ed.) obtiveram o título de Doutoramento
Europeu, com estágios superiores a 3 meses nas universidades parceiras de UPV e WUR, respetivamente, e com co-
orientadores destas universidades. 
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6.4. Eventual additional information on results.
AgriChains Seminars (visible at http://www.agrichains.utad.pt/en/events):
a. Winter Webinar2020 (12/09/2020);
b. Kick-off Seminar 2020 (10/14/2020);
c. International Spring Conferences 2018 (Feb, Mar, Apr, May, Jun 2018);
d. International Winter conferences 2017 (Nov 2017)
and. Spring Conferences 2017 (Jun 2017)
f. Winter conferences 2016/2017 (Nov and Dec 2016 and Jn 2017)

Prizes awarded to students
a. Andreia Garrido - 'Best Presentation Award' for her oral communication entitled "Phytochemicals and Photosynthesis of
Grape Berry Exocarp and Seed (Vitis vinifera, cv. Alvarinho): Effects of Foliar Kaolin and Irrigation" at the International
Conference on Grapevine Physiology and Biotechnology, held in Barcelona on December 16th-17th 2019.
b. Márcia Carvalho - selected, at national level, in the 2020 edition of FCT's “Scientific Employment Stimulus Competition -
Individual”, in the “Junior Researcher” category. Her research focuses on the use of genetic diversity for the identification
of water stress tolerant legume genotypes in organic farming, more specifically in cowpeas. She was a student in the 1st
edition of the international PhD program AgriChains, having defended her thesis in 2018, supervised by Professors
Valdemar Carnide (UTAD-CITAB) and Teresa Lino-Neto (UM), with a classification of “Very Good” by the Jury.
c. Rita Martins and Sara Reis - Students of the 4th and 5th editions, respectively, awarded in the 2nd edition of the
NEWFOOD contest - Innovative food products competition, from UTAD, having been positioned in the 2nd and 3rd places.
In the 2019 edition, the students Bruna Carbas, Ana Abraão, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Luís Rocha and Sandra Martins
were also awarded in this contest, in the 1st and 3rd places.
d. Sara Bernardo - awarded with the ADVID Prof. Dr. Pedro Amaro, with the work: “Kaolin exogenous application boosts
antioxidant capacity and phenolic content in berries and leaves of grapevine under summer stress”.

European PhD title - Students Iva Prgomet (1st ed.) And Chenyao Yang (2nd ed.) Obtained the European PhD title, with
internships of more than 3 months at UPV and WUR partner universities, respectively, and with co-supervisors of these.
universities.

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._AgriChains-Self-evaluation_report_2019-2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures
supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the
results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the
study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the
monitoring of their implementation. 

<no answer>

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/48db51f1-c799-e65a-67fb-5ffd74ac04a6/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Além do sistema interno de garantia de qualidade certificado pela A3ES indicado no ponto 7.1.1 referente à UTAD, a
UMinho possui igualmente um sistema certificado que pode ser acedido em 
https://www.uminho.pt/PT/uminho/qualidade/sigaq-um/documents/manualqualidade-uminho.pdf

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In addition to the internal quality assurance system certified by A3ES indicated in point 7.1.1 referring to UTAD, UMinho
also has a certified system that can be accessed at
https://www.uminho.pt/PT/uminho/qualidade/sigaq-um/documents/manualqualidade-uminho.pdf

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 
1. Programa doutoral suportado em Universidades, nacionais e internacionais, com reconhecido mérito no setor agrário e
agroalimentar;

 2. Alinhamento da temática do Programa com os desafios inscritos no pacto do Green Deal e RIS3 Norte;
 3. Docentes integrados em Centros de Investigação de elevado nível científico-tecnológico (envolvendo colaborações

nacionais e internacionais e parcerias externas em rede);
 4. O PD tem fortalecido a colaboração entre os grupos de investigação de diferentes Escolas e Centros de Investigação na

UTAD e na UMinho assegurando a partilha e melhoria de conhecimentos e da tecnologia em áreas de interface;
 5. Infraestruturas, equipamentos, laboratórios especializados, campos de ensaio e contextos naturais capazes de garantir

excelentes condições de trabalho;
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6. Docentes/Investigadores especialistas em áreas complementares e interdisciplinares (Agronomia, Química, Biologia
Molecular, Biotecnologia, Fisiologia, Física, Ecologia, Ambiente, Microbiologia, Qualidade e Segurança Alimentar), com
elevada produção científica de qualidade reconhecida, experiência profissional relevante nas áreas do curso e capaz de
criar e desenvolver projetos transversais e multidisciplinares de I&D (docentes com ligações e cooperação com empresas
e institutos de investigação);
7. Área de atividade relacionada com setor económico nacional de elevado valor com produtos de reconhecida qualidade
internacional (vinho, azeite, castanha, fruta, entre outras); 
8. Estrutura curricular versátil e multidisciplinar, facilitando a mobilidade dos estudantes;
9. Elevado número de colaborações internacionais no âmbito das teses de doutoramento do Agrichains;
10. Projetos nacionais e internacionais competitivos suportam as atividades de investigação dos estudantes;
11. Envolvimento de um secretariado dedicado que disponibiliza apoio contínuo aos alunos e aos professores;
12. Acompanhamento tutorial;
13. Enquadramento numa região transfronteiriça (Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Galiza) com elevada dinâmica
empresarial em áreas chave da produção agrícola (vinho, azeite, castanha, fruta, entre outras).

8.1.1. Strengths 
1. Doctoral program hosted by national and international universities with recognized merit in the agronomic and agrifood
sector;
2. Alignment of the program's topic with European societal challenges and RIS3 North;
3. Professors integrated in research centers of high scientific-technological level (involving national and international
collaborations and external network partnerships);
4. Strengthening collaboration between research groups from different schools and research centers at UTAD and UMinho,
ensuring the sharing and improvement of knowledge and technology in interface areas;
5. Infrastructures, equipment, specialized laboratories, test fields and natural contexts capable of guaranteeing excellent
working conditions;
6. Teachers / Researchers specialized in complementary and interdisciplinary areas (Agronomy, Chemistry, Molecular
Biology, Biotechnology, Physiology, Physics, Ecology, Environment, Microbiology, Quality and Food Safety), with high
scientific production of recognized quality, relevant professional experience in the areas of the program and able to create
and develop cross-cutting and multidisciplinary R&D projects (teachers with connections and cooperation with companies
and research institutes);
7. Area of activity related to national economic sector of high value with products of recognized international quality (wine,
olive oil, chestnut, fruit, among others);
8. Versatile and multidisciplinary curriculum structure, facilitating student mobility;
9. High number of international collaborations in the scope of Agrichains doctoral thesis;
10. Competitive national and international projects that support students' research activities;
11. A dedicated secretariat that provides continuous support to students;
12. Tutorial follow-up;
13. Setting in a cross-border region (Minho, Trás-os-Montes and Alto Douro and Galicia) with high business dynamics in
key areas of agricultural production (wine, olive oil, chestnut, fruit, among others).

8.1.2. Pontos fracos 
1. Número relativamente reduzido de alunos internacionais e de alunos nacionais provenientes de outras universidades
Portuguesas;
2. Corpo docente com elevada carga letiva e atividades de natureza burocrática;
3. Carência de recursos humanos qualificados não docentes para apoio técnico a atividades letivas e de investigação;
4. Colaboração ainda pouco consolidada com as universidades estrangeiras parceiras do curso doutoral devido a
constrangimentos de ordem financeira.

8.1.2. Weaknesses 
1. A relatively low number of international students and national students from other Portuguese universities;
2. Teaching staff with high working load and bureaucratic duties;
3. Lack of qualified non-teaching human resources to provide technical support for teaching and research activities;
4. Collaboration still poorly consolidated with foreign universities that are partners of the doctoral program due to financial
constraints.

8.1.3. Oportunidades 
1. Multidisciplinaridade do programa que permite a promoção de sinergias em vários quadrantes da atividade científica;
2. Potencial de aplicação das tecnologias desenvolvidas no programa Agrichains através do incremento de ligação com
stakeholders nomeadamente com empresas sediadas no Regia Douro Park e no Ave Park, onde existem espaços de
incubação de empresas;
3. Possibilidade de criação de empresas de base tecnológica (startups) sustentadas nas áreas deste Programa;
4. Possibilidade de incrementar a produtividade científica das Universidades e Centros de investigação do consórcio,
nomeadamente pelo incremento no número de alunos de doutoramento em centros de investigação com elevada
produção científica e pela existência de Universidades estrangeiras de excelência no consórcio;
5. Promoção de sinergias e atividades complementares e concertadas entre a UTAD, UMinho e clusters, Associações
Empresariais e Industriais dos diversos setores económicos, Municípios, Associações de Municípios, entre outras
entidades;
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6. Elevado potencial de internacionalização do Programa Doutoral que se tem refletido no elevado número de
colaborações internacionais no âmbito das teses de doutoramento do Agrichains;
7. A existência de programas de bolsas de estudo internacionais como as bolsas de doutoramento Marie Curie que
poderão ser usadas para aumentar o número de estudantes internacionais
8. Boa qualidade de vida nas cidades de Vila Real e de Braga e em toda a região Norte com potencial de atração para
jovens investigadores construírem a sua carreira científica. 

8.1.3. Opportunities 
1. Multidisciplinarity of the program, which allows synergies in various areas of scientific activity;
2. Potential for the application of technologies developed in the Agrichains program by increasing liaison with
stakeholders, namely with companies based in Regia Douro Park and Ave Park with dedicated spaces for business
incubation;
3. Possibility of creating technology-based companies (startups) sustained in the areas of this Program;
4. Possibility of increasing the scientific productivity of the consortium's Universities and Research Centers, namely by
increasing the number of PhD students in research centers with high scientific production and by the existence of
excellent foreign Universities in the consortium;
5. Promote synergies and complementary and concerted activities between UTAD, UMinho and clusters, Business and
Industrial Associations from different economic sectors, Municipalities, Associations of Municipalities, among other
entities;
6. High internationalization potential of the PhD Program, which has been translated in the high number of international
collaborations in the scope of Agrichains doctoral thesis;
7. The existence of European programs such as Marie Curie PhD scholarships that can be used to increase the number of
international students
8. Good quality of life in the cities of Vila Real and Braga and throughout the Northern region with the potential to attract
young researchers to build their scientific careers. 

8.1.4. Constrangimentos 
1. Agravamento das condições socioeconómicas e envelhecimento da população poderá implicar uma redução de
candidatos ao ensino superior ao nível nacional e regional;
2. Dificuldades de progressão na carreira e de renovação do corpo docente;
3. Estrangulamento orçamental das instituições de ensino superior;
4. Número reduzido de bolsas de estudo financiadas pela FCT;
5. Problemas de articulação entre as universidades nacionais e estrangeiras do consórcio promotor do Agrichains,
decorrentes de constrangimentos financeiros que limitam a mobilidade de estudantes para as instituições estrangeiras. 

8.1.4. Threats 
1. Worsening socio-economic conditions and an aging population may lead to a reduction in candidates for higher
education at regional and national level;
2. Difficulties in career progression of the Professors and faculty renewal;
3. Budgetary strangulation of higher education institutions;
4. Reduced number of FCT-funded scholarships;
5. Coordination problems between national and foreign universities of the Agrichains consortium, resulting from financial
constraints that limit the mobility of students to foreign institutions

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A principal ação de melhoria que se preconiza relaciona-se com a dificuldade de captação de alunos para além dos das
bolsas atribuídas pela FCT. Esta situação desfavorável acentuou-se em 2020 pelo facto de apenas terem sido
disponibilizadas 6 destas bolsas. Entretanto, e em sentido contrário, a atual participação do Centro de Biologia Molecular
e Ambiental da UMinho no programa doutoral pode, no futuro, ajudar a atenuar este problema.

 Uma segunda ação de melhoria tem como objetivo a revisão do regulamento de funcionamento do programa doutoral.
Essa revisão visa, entre outros aspetos, incluir normas de funcionamento e procedimentos que não constam no
documento atual e que têm sido adotadas ao longo do tempo, adequar os prazos de entrega dos planos de atividades e de
projeto de tese dos estudantes e expandir a lista de orientadores a todos os membros do CITAB, do CQVR e do CBMA que
possuam interesses de investigação que se enquadrem na área do Agrichains.

 Considera-se ainda como ação de melhoria, a necessidade de melhorar a articulação existente com as universidades
estrangeiras do consórcio promotor do Agrichains (WUR e UPV). A supressão ou atenuação dos constrangimentos
financeiros que dificultam a mobilidade dos estudantes para aquelas instituições é uma condição fundamental para o
sucesso desta ação. Procurar-se-á ainda promover a divulgação das ofertas de cursos, estágios e outras atividades de
formação existentes naquelas universidades estrangeiras procurando assim incentivar a mobilidade dos estudantes logo
a partir do primeiro ano do programa.
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8.2.1. Improvement measure 
The main improvement measure recommended is related to the difficulty of attracting students in addition to the
scholarships awarded by FCT. This unfavorable situation was accentuated in 2020 due to the fact that only 6 of these
grants were made available. However, and in the opposite direction, the current participation of the UMinho Center for
Molecular and Environmental Biology in the doctoral program may, in the future, help to alleviate this problem.
A second improvement measure aims to review the regulation of the doctoral program. This review points, among other
aspects, to include operating rules and procedures that are not included in the current document and that have been
adopted over time, to adjust the deadlines for the delivery of activity plans and students' thesis projects and to expand the
list of supervisors to all members of CITAB, CQVR and CBMA who have research interests that fall within the scientific
topics of the program.
It is also considered as an improvement measure the need to expand the articulation with foreign universities of the
Agrichains’ consortium by suppressing or mitigating the financial constraints that hinder students' mobility to those
institutions. Efforts will also be made to promote the offer of courses, internships and other training activities in those
foreign universities, thus seeking to encourage student mobility from the first year of the program.

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

A prioridade mais alta é atribuída à captação de estudantes. Serão promovidas ações de divulgação institucional nos
media de forma a atrair alunos internacionais e nacionais. Por outro lado, procurar-se-á sensibilizar os investigadores dos
centros que ancoram o programa doutoral para a coordenação de candidaturas a bolsas de doutoramento individuais da
FCT, a programas da UE (Marie Curie) ou por particulares (e.g. Fundação “la Caixa”). Implementação durante 2021 e
repetida nos anos seguintes.
A ação de melhoria de “revisão regulamento” considera-se com prioridade média e será desenvolvida em estreita
cooperação com os diversos órgãos de governação do programa doutoral) e em diálogo com docentes e estudantes.
Implementação no primeiro semestre de 2021.
Considera-se igualmente com prioridade média a melhoria da articulação com as universidades estrangeiras do consórcio
Agrichains. Implementação durante os próximos 2 anos, conjuntamente com os representantes do consórcio na WUR e na
UPV.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
The highest priority is given to attracting students. Institutional dissemination actions will be promoted in the media in
order to attract students from international and national institutions. Efforts will be made to sensitize researchers in the
research centers that anchor the doctoral program for coordination of applications for FCT individual PhD scholarships, to
programs financed by the EU (e.g., Marie Curie) or by private institutions (eg “la Caixa Foundation”). Implementation:
during 2021 and repeated in the following years.
The action to improve the “revision of regulation” is of medium priority and will be carried out in close cooperation with
the various governing bodies of the doctoral program and in dialogue with teachers and students. Implementation: in the
first half of 2021.
Improving coordination with foreign universities in the consortium is also of medium priority. Implementation: during the
next two years, together with the consortium representatives at WUR and UPV.

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Nas próximas edições do programa, captar pelo menos mais 2 estudantes, além dos que recebem bolsa FCT;
- Novo regulamento do curso implementado a partir de meados de 2021;
- Pelo menos 50 % dos estudantes das próximas edições incluam, nos seus planos, atividades em uma das instituições
estrangeiras do consórcio.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- In the next editions of the program, attract at least 2 more students, in addition to those who receive an FCT scholarship;
- New course regulations implemented from mid-2021;
- At least 50% of students in the next editions include activities in one of the consortium's foreign institutions in their
plans.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se propõe qualquer alteração à estrutura curricular.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
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No changes to the curricular structure are proposed.

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

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

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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<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>


