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ACEF/1920/0306072 — 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/1314/06072

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-03-03

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?
 Não

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Conforme publicado em DR 2ª série nº 245 de 16 de Dezembro de 2015, as seguintes UC's foram renomeadas: Princípios Fundamentais de Direito, 1º ano (Plano anterior: Direito I);

Direito Económico e Empresarial, 1º ano (Plano anterior: Direito II); Estatística Aplicada à Economia e Gestão, 2º ano (Plano anterior: Estatística); Logística e Gestão da Cadeia de
Abastecimento, 3º ano/ optativa (Plano anterior: Gestão da Cadeia Logística); Técnicas de Apoio à Gestão, 3º ano/optativa (Plano anterior: Métodos Quantitativos Aplicados à
Gestão). Adicionalmente foi introduzida a UC de Auditoria como optativa.

 As alterações efetuadas enquadraram-se na necessidade de uniformização de UC's comuns aos cursos de Economia e Gestão, reforçando exemplos e aplicações na área económica
e empresarial. Decorreram ainda de recomendação da reitoria quanto à homogeneização do número de ECTS das UC's no prosseguimento das linhas orientadoras definidas pelo
Despacho Reitoral RT-100/2013.

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 As published in DR 2nd série no. 245 of December 16, 2015, the following UC's were renamed: Basics of Law, 1st year (Previous plan: Law I); Economic and Business Law, 1st year

(Previous plan: Law II); Statistics Applied to Economics and Management, 2nd year (Previous plan: Statistics); Logistics and Supply Chain Management, 3rd year/ optional (Previous
plan: Management of the Logistics Chain); Tools for Business Decision Making, 3rd year/optional (Previous plan: Quantitative methods applied to management). Additionally, the
Audit UC was introduced as an optional course. The changes made were necessary to standardize the denominations/syllabus of the UC's jointly offered in the undergraduate
programs in economics and management, reinforcing examples and applications in the economic and business area. There were also recommendations from the Rectory regarding
the homogenization of the number of ECTS of the UC's according to the guidelines defined by the Rectoral Order RT-100/2013.

 

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.
 A partir de 2014, o curso de licenciatura em Economia passou a ser ministrado em edifício próprio - Pólo II da Escola de Ciências Humanas e Sociais. Esta alteração permitiu uma

melhor interação entre docentes, alunos e pessoal não docente, bem como uma maior proximidade com alunos de outros cursos da área do Departamento de Economia, Sociologia
e Gestão (DESG), nomeadamente Gestão, Turismo e Serviço Social. De salientar também a interação com os alunos de mestrado, doutoramento e bolseiros de investigação.

 Este edifício integra as sedes dos Núcleos de alunos dos cursos do DESG. Dispõe ainda de sala de informática própria e de equipamentos audiovisuais em todas as salas. O facto
de o curso de Economia ser lecionado em edifício próprio permite uma melhor gestão dos espaços para atender às necessidades de ensino. 

 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Since 2014, the classes of the undergraduate Program in Economics are taught in a building limited to students in graduate and undergraduate Programs offered by DESG- Pole II of

the School of Humanities and Social Sciences. This change allowed a better interaction between teachers, students and non-teaching staff, as well as a greater proximity with
students of other programs offered by DESG, namely Management, Tourism and Social Work. It should also be noted the interaction with master's students, phD and research
fellows. This building integrates also the headquarters of the Students Organizations of DESG Programs. Additionally, this building has its own computer room and audiovisual
equipment in all rooms. The fact that the Economics Program is taught in its own building allows a better management of spaces to meet teaching needs.

 

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.
 1. Novos protocolos ERASMUS, nomeadamente com as universidades de Nápoles, Florença, Atenas, a Haute École Robert Schumann e a Haute École de Liége (Bélgica).

 2. Membros da American Association of Wine Economists (AAWE) e European Association of Wine Economists (EuAWE).
 3. Colaboração nos consórcios: JAMIES com universidades do Médio Oriente e do Sul do Mediterrâneo (nomeadamente, Jordânia, Líbano, Palestina, Síria e Tunísia): UNorte

International; Opportunities to Connect Europe with the Autonomous Regions of Madeira and North of Portugal (OCEAN); e Merging Voices, nomeadamente com a China, Índia,
Tailândia, Austrália, Coreia e Japão.

 4. Parceria com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
 5. Participação no Programa IACOBUS.

 6. Parceria com diferentes Laboratórios Colaborativos (CoLAB), nomeadamente nas áreas da Vinha e do Vinho.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 1. New ERASMUS protocols, namely with the universities of Naples, Firenze, Athens, Haute École Robert Schumann and Haute École Liége (Belgium).

 2. Membership in the American Association of Wine Economists (AAWE) and European Association of Wine Economists (EuAWE).
 3. Colaboration with the consortium: JAMIES with universities of Middle East and Southern Mediterrean (namely, Jordania, Lebanon, Palestina, Siria e Tunisia): UNorte International;

Opportunities to Connect Europe with the autonomous Regions of Madeira and North of Portugal (OCEAN); and Merging Voices, namely with China, India, Tailand, Australia, Korea
and Japan.
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4. Parternship with the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
5. Parternship in the IACOBUS Program.
6. Partnership with several Colaborative Labs (CoLAB), namely in the fields of the vineyards and Wine.

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

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

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

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

Não

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

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

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Economia

1.3. Study programme.
Economics

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Economia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Economics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
314

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:
345

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:
460

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
6 semestres

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

1.10. Número máximo de admissões.
45

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Um dos seguintes conjuntos:
19 Matemática A 
ou 04 Economia e 19 Matemática A 
ou 18 Português e 19 Matemática A 

1.11. Specific entry requirements.
One of the following sets:
19 Mathematics A
or 04 Economics and 19 Mathematics A
or 18 Portuguese and 19 Mathematics A
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1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não existe

1.12.1. If other, specify:
It does not exist

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Unidade Orgânica: Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS); Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG).

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf

1.15. Observações.
Nada a observar.

1.15. Observations.
Nothing to observe.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other
forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Economia E 102 0
Matemática M 18 0
Direito D 12 0
Gestão G 12 0
Ciências Sociais CS 6 0
História H 6 0
(6 Items)  156 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.

 O Sistema Interno de Garantia da Qualidade (ainda em implementação) da UTAD prevê a existência de mecanismos formais de monitorização periódica do processo ensino
aprendizagem, como o preenchimento de questionários (alunos), relatórios das unidades curriculares (docentes) e relatórios anuais de curso (Diretor). Paralelamente criou uma
Comissão de Análise e Acompanhamento para monitorar as estratégias de melhoria dos cursos. Cada um destes instrumentos tem itens que permitem avaliar a adequação das
metodologias de ensino aos objetivos de aprendizagem. 

 De sublinhar ainda, que as metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas nas várias UC são coerentes com os objetivos de aprendizagem propostos, uma vez que, cada UC
funciona com sessões teórico-práticas e orientações tutoriais, a fim de possibilitar uma maior participação nas aulas. Promove-se o acompanhamento direto dos alunos na
preparação dos seus trabalhos individuais e/ou de grupo, nas aulas e nas sessões de orientação tutorial.

 

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.

 UTAD's Internal Quality Assurance System (still under implementation) provides formal mechanisms for the periodic monitoring of the teaching-learning process, such as the
accomplishment of questionnaires (students), course unit reports (teachers) and annual course reports (director). At the same time it has set up an Analysis and Monitoring
Committee to monitor the improvement strategies of the Programmes. Each of these instruments has questions allowing to evaluate the adequacy of teaching methodologies to
learning objectives.

 It should also be stressed that the teaching and learning methodologies used in the various curricular units are consistent with the proposed learning objectives, since each
curricular unit include theoretical-practical sessions and tutorials, in order to enable greater participation in the classes. It promotes direct monitoring of students in the preparation
of their individual and/or group work, classes and tutorials.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Na Ficha da Unidade Curricular (FUC) de cada UC consta a carga horária expectável de trabalho dos estudantes, seguindo as indicações e paradigmas de Bolonha, com a indicação

dos conteúdos programáticos em todas as tipologias de contacto previstas.
 Os docentes, em cada ano escolar, desenvolvem algumas atividades em aula e em orientação tutorial com o objetivo de aferirem se a carga de trabalho autónomo dos alunos se

ajusta ao previsto. Os questionários pedagógicos de satisfação dos alunos e o relatório anual de cada docente, relativos a cada unidade curricular, têm itens de questionamento que
permitem aferir a adequação da carga horária em cada UC. No futuro, com a completa implementação dos Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas
Instituições de Ensino Superior na UTAD poderão vir a ser tomadas outras medidas neste âmbito, específicas para a ECHS-UTAD.

 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The expected workload of students is shown in the Curricular Unit Form, following the indications and paradigms of Bologna, presenting the syllabus in all types of contact

typologies developed.
 Every year, the teachers develop some activities in class and in tutorial orientation in order to assess whether the autonomous workload of students fits the expected. The

pedagogical questionnaires assessing students’ satisfaction and the annual report of each teacher related to each curricular unit, have questions that allows to assess the adequacy
of the workload in each CU. In the future, the full implementation of the Standards for Internal Quality Assurance Systems in Higher Education Institutions at UTAD, may account for
other measures in this area specifically for ECHS-UTAD.
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2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A FUC descreve a forma de como a avaliação da UC se coaduna com os objetivos específicos de aprendizagem e que instrumentos são usados para avaliar as competências

pretendidas, bem como os critérios que serão aplicados para avaliar o desempenho dos estudantes. 
 Os docentes, em cada ano escolar, desenvolvem atividades em aula e em orientação tutorial para fomentarem e conseguirem, por essa via, aferir se os objetivos estão a ser

concretizados durante o processo de ensino-aprendizagem. O uso cruzado de diferentes instrumentos de avaliação, orientados para o desenvolvimento de diferentes competências
dos alunos, também permite aferir do cumprimento dos objetivos. O relatório anual de cada docente, relativo a cada unidade curricular, tem itens que permitem concluir sobre a
efetivação dos objetivos de aprendizagem. Finalmente, o Diretor de Curso faz a supervisão do conteúdo dos relatórios dos docentes cruzando-os com os dados sobre o (in)sucesso
escolar em cada UC.

 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 The FUC displays in what way the CU assessment is in line with the specific learning objectives and likewise what instruments are used to assess the required competences,

alongside with the criteria that will be applied to evaluate student performance.
 Teachers, in each school year, develop activities in class and tutorial orientations to foster the participation of students and can thus assess whether the objectives are being

achieved during the teaching-learning process. The cross-use of different assessment tools, oriented towards the development of students' different competences, also allows us to
gauge the achievement of the objectives. The annual report of each curricular unit has questions that allow us to conclude on the achievement of learning objectives. Finally, the
Course Director oversees the content of teachers' reports by cross-checking them with data on success level in each curricular unit.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Para concluir a licenciatura de Economia o aluno terá de obter aprovação a 180 ECTS, sendo 156 ECTS em UC's obrigatórias e 24 ECTS em UC's optativas.

 As UC's optativas pertencem às áreas científicas de Economia, Gestão, Matemática e Direito, não existindo um número mínimo de créditos em UC's optativas, em cada uma destas
áreas, necessário para obtenção do grau.

2.4 Observations.
 

To complete the undergraduate degree in Economics the student will have to obtain 180 ECTS, of which 156 ECTS are in mandatory UC's and 24 ECTS in optional UC's. 
 The optional UCs belong to the scientific areas of Economics, Management, Mathematics and Law. In each of these areas there no need to accomplish a minimum number of ECTS to

obtain the degree.
 

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.
 Lina Lourenço-Gomes (Diretora)

 José Vaz Caldas (Vice-Diretor)

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

Alexandra Maria da Silva Braga Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Gestão 25 Ficha submetida

Ana Alexandra Vilela Marta Rio Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha submetida

Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

António Carlos Gomes Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Contabilidade 100 Ficha submetida

Capitolina Patricia De Brito António Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Carla Susana da Encarnação Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Carlos Jorge Fonseca Da Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Machado Dos Santos Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Carmem Teresa Pereira Leal Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Elza Maria Alves De Sousa Amaral Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Matemática - História da Matemática 100 Ficha submetida

João Fernandes Rebelo Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Joaquim José Jacinto Escola Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

José Manuel Melo Vaz Caldas Professor Associado ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Leonida Amaral Tomás Correia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Lina Sofia Matos Lourenço Gomes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Luis Filipe Dos Santos Roçadas Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria José De Matos Rainho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão/Administração 100 Ficha submetida

Maria Teresa Couceiro Da Costa Sequeira
E Sousa Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Mário Sérgio Carvalho Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Patrícia Sofia Figueiredo Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Pedro Nuno Mendes Ferreira Assistente ou equivalente Mestre Finanças e Contabilidade 45 Ficha submetida

Rui Jorge Rodrigues Da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Sandra Cristina Pires Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional – ramo de

Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

Sandra Isabel Ventura Ricardo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Matemática 100 Ficha submetida

Sofia Helena Cerqueira Gouveia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Tânia Cristina do Cima Gonçalves Assistente convidado ou
equivalente Mestre Ciências Económicas e Empresariais 20 Ficha submetida

Veronique Nelly Paul Marie Joukes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100 Ficha submetida

Vitor Lélio da Silva Braga Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais 25 Ficha submetida

Daniel Rodrigues Faceira Assistente convidado ou Licenciado Direito 55 Ficha submetida
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equivalente

Timothy Leonard Koehnen Professor Associado ou
equivalente Doutor Administração Público em Educação Agrícola 100 Ficha submetida

     2670  

<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.
 30

3.4.1.2. Número total de ETI.
 26.7

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: 25 93.632958801498

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): 25.5 95.505617977528

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 22.5 84.269662921348 26.7

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 26.7

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 25 93.632958801498 26.7

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 0.7 2.6217228464419 26.7

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

A Universidade dispõe de serviços técnicos e administrativos dotados de técnicos superiores que, no âmbito das suas competências, colaboram com este ciclo de estudos sempre
que necessário, nomeadamente os Serviços Académicos, o GESQUA (Gabinete de Gestão da Qualidade), o GRIM (Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade) e o GAIVA
(Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa). 

 Os alunos, docentes e técnicos do ciclo de estudos, coletiva e individualmente, contam com o apoio dos técnicos superiores dos serviços informáticos e audiovisuais da UTAD.
 Em termos mais específicos, o ciclo de estudos tem o apoio de seis funcionários em regime de tempo integral, nomeadamente técnicos superiores e administrativos do DESG (duas

colaboradoras), da ECHS (duas colaboradoras) e do CETRAD (dois colaboradores), que ajudam diretamente a direção de curso nas tarefas de gestão, avaliação e promoção, bem
como os alunos e os docentes afetos ao ciclo de estudos.

 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The University has technical and administrative services provided by superior technicians who, within their competence, collaborate with this study cycle whenever necessary,
namely Academic Services, GESQUA (Quality Management Office, GRIM (International Relations and Mobility Office), and GAIVA (Active Life Integration Support Office). The staff and
students of the study cycle, both collectively and individually, are also supported by administrative and technical staff of informatics and audiovisual services.

 In more specific terms, the non-teaching staff involved in this study cycle includes six members at full time, namely the superior and administrative technicians of the DESG (two
collaborators), of ECHS (two collaborators) and CETRAD (two collaborators), which directly help the course’s Directorate in the management, evaluation and promotion tasks, as well
as the students and teachers of the cycle studies.

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os seis funcionários não docentes diretamente envolvidos no ciclo de estudos têm as seguintes qualificações profissionais e académicas: DESG - 2 assistentes técnicos com
ensino secundário; ECHS - 1 assistente técnico com ensino secundário e 1 técnico superior com licenciatura; CETRAD – 1 gestor de ciência com licenciatura e 1 gestor de ciência
com mestrado.

 No sentido da atualização contínua dos seus conhecimentos e competências, estes elementos têm frequentado numerosas ações de formação em áreas diversificadas, incluindo as
relacionadas com legislação laboral, gestão de recursos humanos, gestão do tempo, estratégias de internacionalização das universidades, secretariado, língua inglesa, atendimento
ao público, liderança e motivação, desenvolvimento pessoal e soft skills.

 Adicionalmente, alguns destes elementos frequentaram ainda formações de natureza estatística, nomeadamente como trabalhar com as bases de dados do INE, do Eurostat e da
PORDATA.

 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The six members of non-academic staff directly involved in this study cycle have the following professional and academic qualifications: DESG - 2 technical assistants with
secondary education; ECHS - 1 technical assistant with secondary education and 1 senior technician university graduate; CETRAD - 1 science manager university graduate and 1
science manager with a master's degree.

 In order to continually update their knowledge and skills, these members have attended numerous training courses in diverse areas, including those related to labor law, human
resources management, time management, internationalization strategies of universities, secretariat, English language, customer service, leadership and motivation, personal
development and soft skills.

 Additionally, some of these elements have also made statistical training, such as working with the INE, Eurostat and PORDATA databases.
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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. 
141

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 49.6
Feminino / Female 50.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 56
2º ano curricular 38
3º ano curricular 47
 141

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 36 40 45
N.º de candidatos / No. of candidates 169 148 178
N.º de colocados / No. of accepted candidates 36 40 45
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 38 47 50
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 145 139.9 138.6
Nota média de entrada / Average entrance mark 151.7 148.9 146.8

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os alunos inscritos no 1º Ciclo de Economia da UTAD, em 2018-19, são oriundos, principalmente, dos distritos do Porto, Vila Real e Braga. Seguem-se os distritos de Viseu,
Bragança, Viana do Castelo e Aveiro. No essencial, a origem geográfica dos alunos é consistente com a localização da Universidade, a demografia da sua área de influência e,
naturalmente, a oferta das outras instituições de ensino superior.

 Quanto ao financiamento dos estudos, cerca de 42.3% dos alunos inscritos, em 2018/19, em Economia da UTAD tem o estatuto de bolseiro dos Serviços da Ação Social. A proporção
de bolseiros no número total de alunos inscritos aumentou face à dos anos anteriores: 36.9% em 2015, 34.5% em 2016 e 42.2% em 2017. 

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The students enrolled in the three years of the 1st Cycle in Economics, at UTAD, 2018/19, come mainly from the districts of Porto, Vila Real and Braga, followed by Viseu, Bragança,
Viana do Castelo and Aveiro. In essence, the geographical origin of the Econ students is consistent with the location of UTAD, the demographics of its area of influence and, of
course, the supply of other higher education institutions.

 Regarding the funding of students studies, in 2018-19, roughly 42.3% of the students enrolled in Economics receive a scholarship from UTAD. The percentage of scholarship holders
in the total number of students enrolled in the Study Programme increased in this year comparing to figures from previous years: 36.9% in 2015, 34.5% in 2016 and 42.2% in 2017.

 

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 43 40 32
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 31 31 27
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 7 6 3
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 4 2 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 1 1

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 se aplica.

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). 
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Uma análise das estatísticas do desempenho para o ano letivo de 2018/2019 permite constatar que o aproveitamento escolar foi muito positivo.

 Relativamente às áreas científicas das UC obrigatórias, verifica-se que a área de Economia, predominante com 18 unidades curriculares, revela uma taxa média de aprovação de
alunos avaliados de 96.9%. O grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 100% em 12 unidades curriculares; superior a 94% em 2 unidades
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curriculares e entre 80.5% e 87.9% em 3 unidades curriculares.
Na área científica da Matemática, que tem 3 unidades curriculares obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 90.2%. Duas unidades
curriculares com uma taxa de aproveitamento de 94% e 95% e a terceira com uma taxa de 81.6%.
Na área disciplinar de Ciências Sociais, que tem 1 unidade curricular obrigatória, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 95.3%.
Na área científica de História, que tem 1 unidade curricular obrigatória, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 93.5%.
As 2 unidades curriculares obrigatórias da área da Gestão registaram uma taxa de 79.8%, sendo a taxa de aproveitamento de 86.4% e 73.2%. 
Na área científica de Direito, que tem 2 unidades curriculares obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 79.2% (83.3 % e 75%). 
Nas unidades curriculares optativas, 12 da área cientifica da Gestão, a taxa média de aprovação de alunos avaliados foi 98.9%, sendo que em 11 unidades curriculares todos os
alunos foram aprovados e em 1 unidade curricular a taxa de aprovação de alunos avaliados foi de 86.2%. Na unidade curricular optativa da área científica de Economia a taxa de
aprovação dos alunos foi de 100%.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
An analysis of the performance index for the academic year 2018/2019 shows that academic performance was very positive. With regard the scientific areas of the mandatory
courses, the area of Economics is the main area of this Programme. With 18 curricular units, shows an average rate of approval of 96.9% for students that were evaluated. The level
of achievement of students who have undergone the evaluation process were 100% in 12 curricular units; higher than 94% in 2 curricular units and between 80.5% and 87.9% in last 3
curricular units.
In the scientific area of Mathematics, which has 3 mandatory curricular units, the degree of achievement of students who undergone evaluation was 90.2%: Two curricular units with
a success rate of 94% and 95% and a third with a rate of 81.6%.
In the disciplinary area of Social Sciences, which has 1 mandatory course unit, the degree of achievement of students who undergone evaluation was 95.3%.
In the scientific area of History, which has 1 compulsory curricular unit, the degree of achievement of students who undergone assessment was 93.5%.
The 2 mandatory curricular units of the Management area registered an average rate of 79.8%, computed from an approval rate of 86.4% and 73.2%, respectively. 
In the scientific area of Law, which has 2 mandatory curricular units, the degree of achievement of students who undergone evaluation was an average rate of 79.2% (83.3% and 75%).
In the optional curricular units, the students registed in 12 courses of the Management science area and one in the Economics area. In the scientific area of Management, the average
approval rate of the students evaluated was 98.9%, where in 11 curricular units all students had a 100% approval rate and in remaining unit the approval rate was 86.2%. In the
optional curricular unit of the scientific area of Economics, the students' approval rate was 100%.

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). 
Entre 2014 e 2017, os diplomados do 1º Ciclo de Economia da UTAD totalizam 159. De acordo com a caracterização dos desempregados registados com habilitação superior da
Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), relativa a 31 de dezembro de 2018, o total daqueles diplomados desempregados com habilitação superior obtida entre
2015 e 2018 corresponde a 5 diplomados nos 3 primeiros anos e 7 diplomados no ano de 2018. Assim, as taxas de desemprego são de 19%, 13%, 9% e 18% nos quatro anos
analisados, respetivamente. No último ano, o total de desempregados registados a menos de 6 meses para o primeiro emprego e para o novo emprego é de 3 e 4, respetivamente. No
entanto, é positivo registar que o total de desempregados registados entre 6 e 12 meses e a mais de 12 meses é de zero em ambas as situações, primeiro emprego e novo emprego.

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). 
From 2014 to 2017, there are 159 graduates of the 1st Cycle Studies in Economics at UTAD. According to data from Directorate General for Statistics on Education and Science
(DGEEC), relative to 31 December 2018, the total of unemployed graduates which obtained higher education between 2015 and 2018 corresponds to 5 graduates in the first 3 years
and 7 graduates in the year 2018. Thus, the unemployment rates are 19%, 13%, 9% and 18% in the four years analysed, respectively. In the last year, the total number of unemployed
registered at less than 6 months for the first job and for the new job was 3 and 4, respectively. However, it is positive to note that the total number of registered unemployed between
6 and 12 months and over 12 months is zero in both situations, first job and new job.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Como não existem diplomados desempregados para registos com mais de 6 meses, parece verificar-se apenas alguma dificuldade temporária em encontrar emprego. Não obstante,
a direção do curso e a UTAD têm implementado medidas para aumentar a empregabilidade dos seus diplomados, nomeadamente: a) O Gaiva; b) outros mecanismos, como o portal
de emprego, o plano de Soft-skills e as feiras de emprego (https://www.utad.pt/gaiva/). A direção do curso também comunica ofertas de emprego através da sua página no Facebook.
b)Através da colaboração com a UTAD Solutions Consulting, os alunos potenciam a sua ligação ao meio profissional e reforçam os seus conhecimentos sob a filosofia de learning
by doing (https://usc.utad.pt/); c) A direção do curso e o núcleo de alunos cultivam uma relação de proximidade com os empresários e os alunos finalistas, nomeadamente através
da sua participação em seminários e palestras e nas Jornadas de Economia.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
There are no unemployed graduates for registrations with more 6 months. It reflects temporary difficulties in finding a job. Nevertheless, the director of the Study Programme and
UTAD have implemented measures to increase the employability of their graduates, for example:

 a) The Support Office for Integration into Working Life aims at a close relationship with employers. Other mechanisms also exist, such as the employment portal, the Soft-skills plan
and the job fairs (https://www.utad.pt/gaiva/). 

 b) Through collaboration with UTAD Solutions Consulting, some students strengthen their connection to professional environment and reinforce their knowledge with learning by
doing philosophy. (https://usc.utad.pt/)

 c) The course directorate and the students assotiation cultivate a close relationship with entrepreneurs and finalist students, namely through their participation in seminars and
lectures and in the Jornadas de Economia.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre Classificação
(FCT) / Mark (FCT) IES / Institution

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

Observações / Observations

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

Muito Bom/Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes e Alto
Douro/University of Trás-
os-Montes and Alto Douro
(UTAD)

20
Resultado de avaliação atribuído em 2014. No final de 2019, foi attribuida a
classificação provisória de Bom, a qual está em processo de
contraditório/Results of the 2014 evaluation (Very Good). At the end of 2019,
CETRAD was classified with Good, which is in refutation process.

Instituto de Sistemas e Robótica /Institute of Systems
and Robotics Excelente/Excellent

Universidade de
Coimbra/Coimbra
University (UC)

1 _

Centro de Matemática Computacional e
Estocástica/Center for Computational and Stochastic
Mathematics (CEMAT)

Muito Bom/Very
Good

Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa
(IST-UL)

1 _

Centro de Matemática da Universidade do Minho - Polo
UTAD/Centre of mathematics of the University of Minho
- UTAD pole (CMAT)

Muito Bom/Very
Good

Universidade do Minho -
Polo UTAD/Minho
University - UTAD Pole

2 _

Instituto de Filosofia da Universidade do Porto/Institute
of Philosophy of the University of Porto (IF)

Muito Bom/Very
Good

Universidade do
Porto/Porto University (UP) 1 _

Centro de Inovação e Investigação em Ciências
Empresariais e Sistemas de Informação/Center for
Research and Innovation in Business Sciences and
Information Systems (CIICESI)

_
Instituto Politécnico do
Porto/Porto Polytechnic
(PP)

2 Painel da área da Gestão, aguarda publicação de resultados

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/ad0c0a03-3799-b7af-cf46-5db180ab1a68
 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/ad0c0a03-3799-b7af-cf46-5db180ab1a68
 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. 
O ciclo de estudos em análise tem como papel prioritário a formação de recursos humanos qualificados, dotados de sólida formação na área de Economia. Com benefícios para a
qualidade daquela formação, o corpo docente participa em diversas atividades, nomeadamente através de projetos de investigação enquadrados nas três áreas fundamentais de
investigação do CETRAD: inovação, mercados e organizações; sociedade, território, recursos e políticas; e turismo, identidades e património cultural. O CETRAD procura ser um

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ad0c0a03-3799-b7af-cf46-5db180ab1a68
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ad0c0a03-3799-b7af-cf46-5db180ab1a68
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polo promotor do desenvolvimento económico a nível regional e nacional, mas também a nível internacional.
São ainda de destacar os serviços prestados à comunidade, como a produção de vários relatórios de avaliação de políticas e programas de desenvolvimento e a elaboração de
estudos de caso. A título de exemplo: Programas de Empreendedorismo no Baixo Sabor e no Vale do Tua - EDP Empreendedor Sustentável; Rumo Estratégico para o Setor dos
Vinhos do Porto e Douro (2018, ISBN: 978-989-704-344-4); Avaliação das Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial da Região Norte - Relatório sobre a Avaliação dos
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial/ITI (2015); e Avaliação da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE - Douro Região Vinhateira (2014).
Por fim, os docentes participam em atividades abertas à comunidade, tais como ações de formação, organização e participação na comissão científica de conferências, seminários,
ciclos de debate, entre outros, e acompanhamento de várias instituições através da participação nos respetivos órgãos sociais. 
A título de exemplo, os docentes têm colaborado com as seguintes instituições / organizações:
- Ordem dos Contabilistas Certificados e Ordem dos Economistas (participação em órgãos sociais em representação da universidade)
- CMVM (protocolo entre a UTAD e a CMVM, assinado a 23 de maio de 2019)
- Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) e Associação Fiscal Portuguesa (AFP) (docentes na qualidade de membros)
- ISCTE (participação dos alunos no Global Management Challenge)
- Comunidade Intermunicipal do Douro (projetos de extensão)
- Régia Douro Parque (protocolos com empresas)
- Associação Empresarial de Vila Real - Nervir (ações de divulgação dos cursos e palestras conjuntas)
- Escolas Secundárias (UTAD Summer Campus; Dia aberto; ações de divulgação do curso)
Concluindo, através dos seus docentes, do CETRAD, dos seus estudantes e respetivas associações e núcleos, o curso de Economia cria valor para os stakeholders e promove o
desenvolvimento económico e sociocultural (local, regional e nacional).

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 priority role of the study programme under analysis is the training of qualified human resources, with solid knowledge in the area of Economics. With benefits for the quality of
that qualification, the teaching staff participates in various activities, namely through research projects within the three fundamental areas of research of CETRAD: innovation,
markets and organizations; society, territory, resources and policies; and tourism, identities and cultural heritage. CETRAD seeks to be a promoter of economic development at a
regional and national level, but also at international level.
The services to the community should also be highlighted, such as the production of several evaluation reports on development policies and programmes and the elaboration of
case studies. For example: Entrepreneurship Programmes in Baixo Sabor and Vale do Tua - EDP Sustainable Entrepreneur; Strategic Course for the Port and Douro Wine Sector
(2018, ISBN: 978-989-704-344-4); Evaluation of the Integrated Territorial Development Strategies of the North Region - Report on the Evaluation of the Pacts for Territorial
Development and Cohesion/ITI (2015); and Evaluation of the Collective Efficiency Strategy (EEC) PROVERE - Douro Wine Region (2014).
Finally, teachers participate in activities open to the community, such as training actions, organisation and participation in the scientific committee of conferences, seminars, debate
cycles, among others, and monitoring of various institutions through participation in their governing bodies on behalf of the university. 
By way of example, teachers have collaborated with the following institutions / organisations:
- Ordem dos Contabilistas Certificados and Ordem dos Economistas (participation in governing bodies representing the university)
- CMVM (protocol between UTAD and CMVM, signed on 23 May 2019)
- Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) and Associação Fiscal Portuguesa (AFP) (teachers as members)
- ISCTE (student participation in the Global Management Challenge)
- Douro Intermunicipal Community (extension projects)
- Régia Douro Parque (protocols with companies)
- Associação Empresarial de Vila Real - Nervir (actions to promote the courses and joint lectures)
- Secondary Schools (UTAD Summer Campus; Open Day; course promotion actions)
In conclusion, through its teachers, CETRAD, its students and respective associations, the cycle studies in Economics creates value for stakeholders and promotes economic and
socio-cultural development (local, regional and national).

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. 

Destaca-se o envolvimento dos docentes nos seguintes projetos em curso:
INNOVINE & WINE – Innovation Platform of Vine & Wine (NORTE2020 –Programas ICDT(NORTE– 01-0145-FEDER-000038); 5.293.984,7€) - 8 docentes envolvidos.
LACES – Laboratório de apoio à criação de empregos e empresas da economia social (Interreg – POCTEP; 2.188.157,61€) - 4 docentes envolvidos. 
Projeto VINCI -Vinho, inovação e competitividade internacional (Interreg- SUDOE SOE3/P2/F0917, 2019; 1.166.250€) - 2 docentes envolvidos.
E nos seguintes projetos concluídos:
DOUROTUR – Tourism and Technological Innovation in the Douro (FEDER, através do NORTE 2020); 679.458,26€) - 5 docentes envolvidos.
INCUB TRAINING – Empreendedorismo (Programa Erasmus+, através do FEDER: 177.760€) - 4 docentes envolvidos.
INTERACT-BEST - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology - BioEconomy and Sustainability (NORTE2020 – Programas ICDT; 100.002€) - 1 docente
envolvido.

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. 

We highlight the involvement of the teachers in the following ongoing projects:
INNOVINE & WINE - Innovation Platform of Vine & Wine (NORTE202020 - ICDT Programs (NORTE - 01-0145-FEDER-000038); 5,293,984.76€) - 8 teachers involved.
LACES - Laboratory to support the creation of jobs and social economy enterprises (Interreg - POCTEP; 2.188.157,61€) - 4 teachers involved. 
VINCI Project - Wine, innovation and international competitiveness (Interreg- SUDOE SOE3/P2/F0917, 2019; 1.166.250€) - 2 teachers involved.
And in the following concluded projects:
DOUROTUR - Tourism and Technological Innovation in the Douro (FEDER, through NORTE 2020); 679,458.26€) - 5 teachers involved.
INCUB TRAINING - Entrepreneurship (co-financed by the Erasmus+ Programme, through the FEDER: 177,760€) - 4 teachers involved.
INTERACT-BEST - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology - BioEconomy and Sustainability (NORTE2020 - ICDT Programmes;100,002.00 €) - 1 teacher
involved.

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 1.8
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 12.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 4.3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 10
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 1

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). 
O ciclo de estudos está integrado num vasto conjunto de redes para a investigação, das quais destacamos: a RSAI – Regional Science Association International; o CIBECEM -
Círculo Ibérico de Economia Empresarial, a INFER- The international Network for Economic Research e a ATINER - Athens Institute for Education and Research. Existem protocolos
de mobilidade ao abrigo do Erasmus+: (i) com várias universidades europeias, nomeadamente: italianas (Firenze, Calabria, Napoli, Pescara); alemãs (Osnabruck); espanholas
(Extremadura; Valladolid; Rioja; Vigo, Salamanca e Santiago Compostela); da República Checa (Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management); da
Polónia, Lituânia, entre outras; (ii) com universidades dos países do Médio Oriente e do Sul do Mediterrâneo através da rede JAMIES; (iii) com universidades asiáticas, ao abrigo do
projeto MERGING VOICES. É ainda de referir a participação no INCUB training, nos consórcios UNorte Internacional e OCEAN.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The study programme is integrated in a wide range of research networks, of which we highlight: RSAI - Regional Science Association International; CIBECEM - Iberian Circle of
Business Economics; INFER - The international Network for Economic Research; and ATINER - Athens Institute for Education and Research. There are mobility protocols under
Erasmus+: (i) with several European universities such as: Italian (Florence, Calabria, Napoli, Pescara); German (Osnabruck); Spanish (Extremadura; Valladolid; Rioja; Vigo,
Salamanca and Santiago de Compostela); Czech Republic (Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management); Poland, Lithuania, among others; (ii)
with universities in the Middle East and Southern Mediterranean countries through the JAMIES network; (iii) with Asian universities, under the MERGING VOICES project umbrella.
Finally, the participation in the INCUB training and in the UNorte International and OCEAN consortia, should also be emphasized.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
O elevado sucesso escolar dos alunos de 1º Ciclo de Economia resulta, entre outros fatores, da adequada dimensão das turmas teórico-práticas, da aposta no sistema de avaliação
contínua baseado em vários momentos de avaliação e do acompanhamento de proximidade dos estudantes.
A mobilidade dos recursos é uma prioridade da UTAD. No caso específico de Economia, embora os indicadores de mobilidade tenham vindo a melhorar de forma gradual, ainda há
margem para progressão.

6.4. Eventual additional information on results.
The high academic success of the students in Economics Study Programme is explained, among other factors, by the adequate size, in number of students, of the theoretical –
practice classes, and by the implementation of a Gradual Assessment System, based on various moments of evaluation.
Resource mobility is a main concern of UTAD. In the specific case of the Economics Study Programme, although mobility indicators have gradually improved, there is still room for
progress.

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.
 Não

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).
 <sem resposta>

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 Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos questionários no SIDE,
sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos, Médios ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às
Escolas, por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu
desempenho pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1º ano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do 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 do 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 nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

 

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 treatment, allows classifying UC and Teachers in Critical, Medium or Excellent. 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, the 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 actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

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. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). 

 Existe, ainda, o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e
acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

 

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, 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 nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).

 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
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

 

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 de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.

 Paralelamente, o corpo docente 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), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à
estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o 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 (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 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 programme, 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), and are compulsory for the student, 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.
 http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
 A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),

sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais.
São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão
ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP),
being biennial. The operational objectives, that should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's
own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different
functions to be developed.

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/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).
A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), onde todos os resultados
das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos de avaliação de cada ciclo
de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).
Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), where the results of the
External assessments are available.
Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

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 de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers.

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 
- Objetivos do curso claramente definidos, correspondendo às necessidades de formação na área da Economia em Portugal e que conferem uma formação sólida facilitadora da
integração no mercado de trabalho.

 - A formação científica do curso de Economia corresponde, no essencial, à adotada nas melhores universidades portuguesas e europeias, tendo-se sucessivamente adaptado às
alterações legais e do mercado.

 - Mecanismos de garantia de qualidade ao nível da universidade, como a monitorização das UCs e do desempenho dos docentes, através da realização de inquéritos de satisfação
aos estudantes.

 - Corpo docente com elevada formação e produção científica nas áreas de relevância do curso. 
 - Integração dos docentes em centros de investigação financiados pela FCT o que lhes permite atualizar a sua formação, aprofundar atividades de investigação e a sua atuação em

rede com empresas e parceiros internacionais.
 - Reconhecimento do ciclo de estudos pelas ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Contabilísticos Certificados e a Ordem dos Economistas.

 - Possibilidade de continuidade de estudos na UTAD em segundos e terceiros ciclos.
 - A existência de um Núcleo de Estudantes de Economia (NEE) e da Júnior empresa UTAD Solutions Consulting.

 - Dimensão adequada das turmas teórico-práticas, o que contribui para elevadas taxas de sucesso escolar e para um ambiente de proximidade na relação entre docentes e alunos.
 - Fortes redes dos docentes com as empresas da região e que têm permitido aos alunos de Economia a realização de estágios, pequenas palestras nas UCs ou o patrocínio para a

participação no Global Management Challenge.
 - Um campus universitário (eco-campus), proporcionador de uma “green university” gerador de grande atratividade e bem- estar dos membros da Academia em geral e do curso em

particular.
 - Oferta de um plano de “soft skills” pela UTAD, que apoia o desenvolvimento dos alunos nestas competências fortemente valorizadas pelos empregadores.

8.1.1. Strengths 
-The objectives of the Programme are clearly defined corresponding to the training needs in the field of Economics in Portugal which provide a solid training that facilitates the
entrance of the students in the labor market.

 -The scientific training in Economics corresponds essentially to that adopted in the best Portuguese and European universities, having successively adapted to legal and market
changes.

 -Quality assurance mechanisms at university level, such as monitoring CUs and teacher performance, through student satisfaction surveys.
 - Faculty with high-level of training and scientific production in the relevant areas of the Programme.

 -Teachers in the Program are members of research centers funded by FCT, allowing them to update their training, deepen research activities and their network work with firms and
international partners.

 - Recognition of UTAD Programme in Economics by professional Orders, namely the Order of Certified Accounting and the Order of Economists.
 -The students can pursue graduate studies in UTAD both at the Master and Ph.D level. 

 - The existence of a Center for Economics Students (NEE) and Junior company UTAD Solutions Consulting.
 - Adequate number of students in the theoretical-practical classes, which contributes to high rates of student approval and to an environment of proximity in the relationship between

teachers and students.
 - Strong teachers' networks with firms in the region allowing the econ students to participate in internships and public conferences/debates in the CUs or to be sponsored to

participate in the Global Management Challenge.
 - An eco-campus that presents UTAD as a "green university", offering an elevated attractiveness and well-being to academic members.

 - UTAD offers a soft skills training that provide the students with competences highly valued by employers. 
 

8.1.2. Pontos fracos 
- Algumas dificuldades dos alunos no entendimento da língua inglesa.

 - Reduzida mobilidade internacional dos alunos e docentes.
 - Envelhecimento do corpo docente e estagnação na carreira docente.

 - Performance administrativa susceptível de melhoria, nomeadamente a digitalização dos Serviços Académicos e do GESQUA, para redução do excessivo trabalho burocrático dos
docentes.

 

8.1.2. Weaknesses 
- Students experience difficulties in understanding the English language. 

 - Reduced international mobility of students and teachers. 
 - Aging of most faculty members.

 - The performance of the Administrative Services of UTAD needs to be improved, including the digitalization of Academic Services and GESQUA, to reduce the excessive
bureaucratic work of teachers.

 

8.1.3. Oportunidades 
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- Uma Universidade com uma estratégia bem definida, assente na valorização dos recursos endógenos, nas novas tecnologias e na difusão do conhecimento, tendo por base um
contexto internacional competitivo.
- Dotação de excelentes meios de comunicação (auto-estradas e transportes públicos rodoviários) que facilitam a conexão e os efeitos de spillover da UTAD para um amplo espaço
geográfico. 
- Consórcio UNORTE com potenciais efeitos dinamizadores da oferta educativa, mobilidade de estudantes e investigadores e promoção internacional.
- Existência, no espaço geográfico da UTAD, do Regia Douro Park - Parque da Ciência e Tecnologia, que conta com múltiplas valências de suporte empresarial, desenvolvimento e
transferência de tecnologia e conhecimento. As suas relações com o DESG/CETRAD constituem uma potencial fonte de emprego qualificado e de disseminação do conhecimento.
- Crescente dinamismo do governo local na tentativa de atrair empresas capazes de qualificar o tecido empresarial local (por exemplo, a Critical Software).
- Maior procura pelas áreas da Economia por parte do tecido empresarial e institucional.

8.1.3. Opportunities 
- UTAD is a university with a well-defined strategy, based on the valorization of endogenous resources, new technologies and the dissemination of knowledge, in a competitive
international context.
- The existence of excellent means of communication (motorways and public road transports) facilitating the connection and spillover effects of UTAD to a wide geographical area
- The establishment of the UNORTE consortium that brings potential dynamic effects in educational supply, student and researchers’ mobility and international acknowledgement
-The presence, in the geographic area of UTAD, of the Regia Douro Park – Park of Science and Technology, that brings multiple valences for business assistance, development and
transfer of technology and knowledge. Its relations with DESG/CETRAD is a potential source of qualified employment and dissemination of knowledge
- Growing dynamism of local government in an attempt to attract firms able to qualifying the local business sector (e.g. Critical Software).
- Increased demand for professionals in the fields of Economics and Management by the business and institutional organizations

8.1.4. Constrangimentos 
- Desinvestimento nacional no Ensino Superior ou diminuição tendencial do financiamento das instituições públicas.
- A localização da UTAD numa região de baixa densidade com demografia em regressão, com consequências negativas na capacidade de captação de alunos.
-Parte considerável dos alunos inscritos em Economia da UTAD é bolseiro dos Serviços da Ação Social, o que poderá advir do baixo rendimento bruto do agregado familiar e da sua
situação profissional, colocando constrangimentos económico-sociais.
- Debilidade do tecido empresarial da região.
- Reduzida performance de alguns serviços da UTAD junto de estudantes e docentes, nomeadamente ao nível da comunicação e da transferência de informação.

8.1.4. Threats 
- National disinvestment in Higher Education or a cut trend in funding for public institutions. 
-The location of UTAD in a low density region with demographic decline, difficulting the ability to attract students. 
- A considerable part of the econ students are fellows of UTAD Social Services, a result that may probably be explained by the low gross income of the household and professional
situation.
- Vulnerability of the regional business sector. 
- Poor performance of some UTAD services that interact with students and teachers, namely in terms of communication and information transfer.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ação 1.

 Incentivar os alunos para o aproveitamento das oportunidades de aprendizagem da língua inglesa que a UTAD disponibiliza. Os docentes serão sensibilizados pela direção do curso
no sentido de incorporarem a língua inglesa nos seus recursos pedagógicos e nos seus elementos de avaliação.

 Ação 2.
 Promover atividades que estimulem a mobilidade internacional de alunos e docentes. Nesse sentido serão feitas, no início de cada ano letivo, sessões de esclarecimento sobre o

Programa Erasmus com representantes do GRIM e com alunos que tenham estado em programas de mobilidade.
 Ação 3.

 Implementar um plano de valorização e de rejuvenescimento do corpo docente.
 Ação 4.

 Digitalização dos processos de gestão e comunicação entre serviços centrais da Universidade, docentes e alunos. 
 

8.2.1. Improvement measure 
Action 1.

 To encourage students to take advantage of the English language learning opportunities provided by UTAD. In addition, teachers will be sensitized by the Directorate in order to
incorporate the English language in their pedagogical resources and evaluation elements.

 Action 2.
 To promote activities that stimulate the international mobility of students and teachers. On this matter, at the beginning of each academic year, there will be information/explanatory

sessions concerning the Erasmus Program with representatives of GRIM and with students who have been in mobility programs.
 Action 3.

 To implement a plan of valorization and renewal of the faculty members.
 Açtion 4.

 Digitalization of management and communication procedures between the university services, faculty and students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Alta : 3, 4

 Tempo de implementação: dependente das estruturas responsáveis tomarem as medidas necessárias. É expectável que tal aconteça durante os próximos 5 anos
 Prioridade Média:1, 2

 Tempo de implementação: até ao fim do mandato da atual direção de curso (abril de 2021)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High Priority: 3, 4

 The implementation of these measures depends on the time lenght necessary for the competent organisms implement appropriate actions. This is expected to take place over the
next 5 years

 Medium Priority : 1, 2
 The implementation of these measures will take place until April 2021, when the responsability of this actual directorate for the Programme expires

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Número de alunos que frequentam os cursos técnicos de Inglês junto do Gabinete de Formação da UTAD (GForm);

 Número de docentes que incorporam a língua inglesa nas sua atividade de docência.
 2. Número de alunos e de docentes que participa em mobilidade internacional. 

 3. Número de novos docentes de carreira contratados na área de Economia.
 4. Criação de uma Plataforma digital.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Number of students attending the English language courses at the Training office of UTAD (GForm); Number of teachers who incorporate the English language in their teaching
activities.

 2. Number of students and teachers participating in international mobility.
 3. Number of new career teachers hired in the Economics area.

 4. Design of a digital platform.
 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>
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9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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


