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ACEF/1920/1101786 — 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.
 PERA/1718/1101786

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2019-02-12

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._MCEE_ 2. Síntese 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?
 Não

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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.

 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
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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.
Aquando da oferta em 2016/17 da possibilidade de realização de estágio, produziu-se um regulamento que foi necessário atualizar devido à alteração do regulamento do grau de
mestre da UTAD e para a explicitação da fórmula de cálculo da nota final. 
Adicionalmente, a experiência demonstrou necessidade de completar o protocolo de estágio, celebrado entre a UTAD e as instituições de acolhimento, com um outro documento, o
“acordo de estágio”, assinado também pelo aluno, de forma a clarificar a relação entre as partes e responder a pontos omissos.
Por fim e para garantir um melhor acompanhamento do aluno no local de estágio, introduziu-se um novo procedimento informativo que facilita o contacto entre o supervisor na
instituição de acolhimento e o orientador académico. 
Quanto à tipologia das instituições acolhimento, estas refletem o tecido institucional da região, contando-se com empresas privadas comerciais, industriais, serviços financeiros,
Câmaras Municipais e entidades do 3º sector.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Together with the 2016/17 offer of the possibility of an internship, it was produced a regulation which had to be updated now due to a change of the UTAD master's degree regulation
and to clarify the formula for calculating its final note.
The experience has shown the need to complete the internship protocol between UTAD and the host institutions with another document, the “internship agreement”, also signed by
the student, in order to clarify the relationship between the parties and answer to missing points.
Finally, to ensure a better student follow-up during the internship, it was introduced a new information procedure to facilitate contact between the supervisor at the host institution
and the academic advisor.
As for the typology of the host institutions, these reflect the institutional composition of the region, with private commercial and industrial companies, financial services, City
Councils and third sector entities.

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.
Ciências Económicas e Empresariais

1.3. Study programme.
Economics and Management Science

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Publicação DR_15122015 RegulamentoMestradoCEE.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Economia/Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
Economics/Management

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

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

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

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

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

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):
2 years

1.10. Número máximo de admissões.
30

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.
São condições de acesso e ingresso neste ciclo de estudos as dispostas no nº 1 do artigo 17 do Decreto-Lei nº 74/2006:
– Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
– Titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo;
– Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo conselho científico responsável pelo ciclo
de estudos de mestrado;
– Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo conselho científico
responsável pelo ciclo de estudos de mestrado.
As regras específicas para ingresso neste ciclo de estudos estão dispostas no artigo nº 26 do referido Decreto-Lei relativo às Normas regulamentares do mestrado.

1.11. Specific entry requirements.
Application/admission requirements to a master programe are presented in the paragraph 1 of Article 17 of Decree-Law 74/2006, namely:
- Holders of a degree of "licenciatura" or legal equivalent;

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


31/05/2021 ACEF/1920/1101786 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=157df04d-04d2-f905-1056-5da5f8c82741&formId=9f2014e5-7932-fe93-0e49-5… 3/13

- Holders of foreign academic degree of 1st cycle of studies, organized according to the principles of the Bologna Process by a State that adhered to this Process;
- Holders of a foreign academic degree that is recognized, as meeting the objectives of a degree of "licenciatura", by the university scientific council responsible for the master;
- Holders of an academic, scientific or professional CV, recognized by the university scientific council responsible for the master, attesting their capacities to sucessfully complete
the master program.
Specific rules for candidates to the master are presented in the Article 26 of the Decree-Law.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG), Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), UTAD

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.
Até ao ano letivo 2018/2019 o Mestrado funcionou em horário pós-laboral e desde 2019/2020 passou a ser lecionado em regime diurno. Esta alteração foi justificada pela experiência
proveniente do contacto com os alunos durante a lecionação e gestão do curso bem como pela informação disponível no Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) quanto
ao perfil de alunos inscritos no mestrado, que vieram demonstrar que o número de alunos efetivamente trabalhadores estudantes era residual. A reforçar essa perceção, os dados
dos últimos 3 anos fornecidos pelos serviços académicos da UTAD mostraram que menos de 10% dos alunos que frequentaram o curso nesse período tinham o estatuto de
trabalhador estudante. Assim, dado não se justificar a continuação do regime pós-laboral e no sentido de melhorar a atratividade do curso para alunos não trabalhadores (a grande
maioria dos candidatos), foi solicitada, e devidamente aprovada pelos órgãos competentes da UTAD, a alteração do regime de funcionamento para horário diurno.

1.15. Observations.
Until the academic year of 2018/2019 the courses in the Master's Program were taught in a post-working hour regime. This regime was changed in 2019/2020, since classes timetable
shifted to a day-time period. This proceed was defended after contacting the students during the lecturing period and using information available at Information System to Support
Teaching (SIDE), regarding the profile of students enrolled in the Master's Program, that showed that the number of students already in the labor market was residual. Reinforcing
this perception, data from the last 3 years, provided by UTAD Academic Services, showed that less than 10% of students who attended the Program during this period had the status
of working student. Thus, since the continuation of the post-working hour regime was not considered reasonable and to improve the attractiveness of non-working student
candidates for the Master Program (the vast majority of applicants), it was requested, and duly approved by the competent bodies UTAD, a change to this new class day-time regime.

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 ECO 12 6
Gestão GES 12 18
Ciências Sociais CS 12 0
Economia/Gestão ECO/GES 60 0
(4 Items)  96 24  

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 ECO 12 12
Gestão GES 12 12
Ciências Sociais CS 12 0
Economia/Gestão ECO/GES 60 0
(4 Items)  96 24  

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
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<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 ECO 12 18
Gestão GES 12 6
Ciências Socais CS 12 0
Economia/Gestão ECO/GES 60 0
(4 Items)  96 24  

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 da UTAD tem como princípios centrais no processo de ensino e aprendizagem a relevância dada à participação dos estudantes, a
existência de mecanismos formais de monitorização periódica do processo ensino aprendizagem e a disponibilização e publicitação de critérios, regulamentos e procedimentos
consistentes de avaliação dos estudantes.
Um dos instrumentos fundamentais envolve diretamente os alunos, através da resposta a inquéritos pedagógicos onde o funcionamento de cada Unidade Curricular (UC) é avaliado.
São ainda produzidos relatórios anuais de curso (diretor) e de cada UC (docente). Posteriormente todos estes dados são tratados e analisados a várias instâncias.
Os alunos participam em atividades científicas em várias UCs, fazendo revisões bibliográficas, estudos de caso, pesquisa e tramento de dados e, especificamente na UC de
Metodologias de Investigação, onde desenham o projeto de investigação para a sua dissertação.

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 has as its central principles in the teaching and learning process the relevance given to student participation, the existence of formal
mechanisms for periodic monitoring of the teaching-learning process and the availability and public information of criteria, regulations and consistent procedures of students’
assessment.
One of the key instruments involves directly the students, through the answer to pedagogical inquiries where the functioning of each Curricular Unit (UC) is evaluated. Annual
reports of the course (director) and of each UC (teacher) are also produced. Subsequently all these data are processed and analyzed at various instances.
Students participate in scientific activities in various UCs, through bibliographic reviews, case studies, research and data processing, and specifically in the Research Methodologies
UC, where they design their research project for their dissertation.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
De acordo com as indicações e paradigmas de Bolonha, na Ficha da Unidade Curricular (FUC) de cada UC consta a carga horária expectável de trabalho dos estudantes, com a
indicação dos conteúdos programáticos em todas as tipologias de contacto previstas.
E os docentes, quer em sala de aula quer em orientação tutorial, contribuem para aferir deste nível de adequação e dele reportam, caso necessário, no relatório anual de cada
docente.
Em termos globais, a instituição procura aferir da adequação da carga média de trabalho que é solicitada aos estudantes através dos inquéritos pedagógicos de satisfação dos
alunos, prevendo-se que possam vir a existir outros mecanismos com a completa implementação do sistema de garantia da qualidade.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
According to the indications and paradigms of Bologna, the expected workload of students is shown in each Curricular Unit Form (FUC), presenting the syllabus in all types of
contact typologies developed. 
And teachers, both in the classroom and in tutorial guidance, contribute to assess this level of adequacy and, if necessary, report about it in their teacher's annual report.
Globally, the institution seeks to assess the adequacy of the average work load required to the students through pedagogical student satisfaction surveys, and it is assumed that
there may be other mechanisms within the full implementation of the quality assurance system.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
As UCs do curso baseiam-se em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, com exposição dos conteúdos do programa, análise de casos práticos e orientação, visando
estimular o interesse, a pesquisa e a participação ativa dos alunos. Estas aulas são complementadas através de seminários com convidados vindos do exterior, ações de formação
em bases estatísticas com formadores dos organismos estatísticos e ainda visitas de estudo. Na avaliação são privilegiadas várias formas de avaliação para além das tradicionais
provas escritas, nomeadamente debates, de análise de textos (científicos, relatórios oficiais e artigos de opinião), pesquisa bibliográfica e preparação de trabalhos de grupo e
individuais. A plataforma informática interna (SIDE) desempenha um papel fundamental para a interatividade do processo. Desta forma, os docentes podem exercer um
acompanhamento muito próximo e efetivo dos alunos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The course's curricular units are based on theoretical-practical and tutorial orientation classes, with exposition of the syllabus contents, practical case analysis and orientation,
aiming to stimulate students' interest, research and active participation. These classes are complemented by seminars with guests from abroad, statistical training with trainers of
the statistical bodies and study visits. In the evaluation are privileged several forms of evaluation beyond the traditional written tests, namely debates, text analysis (scientific, official
reports and opinion articles), bibliographic research and preparation of group and individual works. The internal computer platform (SIDE) plays a key role for process interactivity. In
this way, teachers can monitor students very closely and effectively.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O regulamento do Curso de Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais (MCEE), publicado em Diário da República 2ª série nº 211, de 31 de outubro de 2012, foi alterado pelo

Diário da República 2ª série nº 244, de 15 de dezembro de 2015, tendo em vista, nomeadamente, dar ao aluno no 2º ano do curso a possibilidade de realizar um Estágio curricular, em
alternativa à realização de uma Dissertação já disponível. Assim, foi criada a unidade curricular Dissertação/Estágio no âmbito do novo plano de estudos do curso. O Estágio
curricular rege-se por um Regulamento aprovado pelos órgãos internos da UTAD. O mestrando só pode inscrever-se no Estágio se tiver obtido aprovação a um conjunto mínimo de
unidades curriculares que lhe garanta o número de ECTS necessários à inscrição no mesmo, ou seja, se estiver em condições para transitar para o 2º ano do MCEE no final da época
especial do ano letivo anterior ao da realização do Estágio.

 Neste ano letivo de 2019/2020 a Comissão de Estágios procedeu à revisão do Regulamento de Estágio, o qual foi já aprovado pelos órgãos competentes da UTAD. As principais
alterações introduzidas, como já referido, foram no sentido de adaptar o Regulamento de Estágio aos novos Estatutos da UTAD e ao novo Regulamento Pedagógico bem como
tornar claramente expressa a fórmula de cálculo da nota final da UC de Estágio. Esta nota final inclui, com um peso maioritário, a classificação obtida nas provas académicas e,
como um peso menor, a classificação obtida na empresa.

2.4 Observations.
 The Regulation of the Master's Program in Economic and Management Sciences (MCEE), published in Diário da República 2nd grade no. 211, of October 31, 2012, was changed by

the Diário da República 2nd grade no. 244, of December 15, 2015, in order, inter alia, to give the student in the 2nd year of the Program the opportunity to perform a curricular
internship, as an alternative to the accomplishment of a Dissertation, already available. Thus, a dissertation/internship curricular unit was created in the Master new study plan. The
curricular internship is ruled by a Regulation approved by the internal bodies of the UTAD. The master student can only register for the Internship after accomplishing successfully a
minimum set of curricular units that provide the required number of ECTS for that effect. 

 In current academic year of 2019/2020, the Internship Committee revised the Internship Regulation, which has already been approved by the competent organs of UTAD. The main
changes incorporated in this Regulation, as already mentioned, were justified to adapt the Internship Regulation to the new UTAD Statutes and the new Pedagogical Regulation, and
to clarify how the final grade of the UC Internship is computed. This final score is calculated as a weighted average of the scores obtained both in a UTAD exam and at the firm where
the student Internship was accomplished, where the score obtained in UTAD has a larger significance in percentage terms.

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.
Maria Teresa Couceiro Costa Sequeira e Sousa Carvalho - Diretora

Ana Paula Rodrigues- Vice-Diretora

Leonida Amaral Tomás Correia - Vogal

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

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

Anderson Rei Galvão Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Gestão 50 Ficha submetida

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

Carlos Duarte Coelho Peixeira
Marques Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

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

Carlos Rui Taveira Madeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Elisete Maria Rodrigues Correia
Mourão Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

João Fernandes Rebelo Professor Catedrático ou equivalente Doutor Economia 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
Lívia Maria Costa Madureira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida
Maria Elisabete Duarte Neves Professor Adjunto ou equivalente Doutor Finanças 25 Ficha submetida
Maria Teresa Couceiro Costa
Sequeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Mário Sérgio Carvalho Teixeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Sofia Helena Cerqueira Gouveia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Vitor Lélio da Silva Braga Professor Coordenador ou equivalente Doutor Ciências Empresariais 25 Ficha submetida
Patrícia Sofia Figueiredo Martins Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
     1500  

<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.
 17

3.4.1.2. Número total de ETI.
 15

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: 14 93.333333333333

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): 15 100

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 14 93.333333333333 15

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 15

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 14 93.333333333333 15

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 15

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/dcdd5f2c-42be-6990-47aa-5db1878fac42
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/8ae824ed-b85c-2ee5-41bf-5dc00ba5e347
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/c5b573e4-0b92-0fed-a8a6-5dc00b7f5331
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/1bea03d1-57f4-8334-dd38-5dc00b267329
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/cc277d54-74fa-fb69-7f7f-5dc00c832b49
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/c398c068-c02f-a917-3c1c-5dc00c077c1b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/71d73238-1f51-c8b7-14c4-5dc00cab1952
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/c20ac058-de54-e428-3e7e-5dc00c2e11bb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/f206e7fc-9e2f-39bc-6185-5dc00cfe08b8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/8c730aa1-f597-3565-4a62-5dc00ca3847b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/3c665d41-75cb-f58e-2369-5dc00c97ba76
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/b0427797-f42e-0cdd-fd08-5dc00d70f16a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/b7d6b610-0f71-b6d7-40fc-5dc00dd989e6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/755eb548-c714-d41d-f513-5dc00d18564d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/844b9ab6-c355-dfa7-7944-5dc00d9a57cd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/6cadc5e8-3927-75cf-79e0-5dc00dda32b3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d/annexId/b573d463-aa9a-bb76-f508-5dee70e9e6b9
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A UTAD 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 Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), o Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) e o Gabinete de
Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA). 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 (2 colaboradoras), da ECHS (2 colaboradoras) e do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento - CETRAD (2
colaboradores), que ajudam diretamente a direção de curso nas tarefas de gestão, avaliação e promoção, bem como os alunos e os docentes afetos ao curso.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
UTAD has technical and administrative services provided by superior technicians who, within their competence, collaborate with this study cycle whenever necessary, namely
Academic Services, Quality Management Office (GESQUA), International Relations and Mobility Office (GRIM), and Active Life Integration Support Office (GAIVA). 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 (2 collaborators), of ECHS (2
collaborators) and Centre for Transdisciplinary Development Studies - CETRAD (2 collaborators), which directly help the course’s Coordinating Committee in the management,
evaluation and promotion tasks, as well as the students and teachers of the study programme.

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 funcionários frequentaram 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 with university graduation (bachelor); CETRAD - 1 science manager with
university graduation (bachelor) and 1 science manager with a master's degree.
In order to update their knowledge and skills, these members have attended numerous training courses in different 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 staff members have also made statistical training, such as working with the INE, Eurostat and PORDATA databases.

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. 
51

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 41.2
Feminino / Female 58.8

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 30
2º ano curricular do 2º ciclo 21
 51

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 35 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 49 48 53
N.º de colocados / No. of accepted candidates 49 47 42
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 24 21 28
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. 
Informação adicional não disponível

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Addicional informatio is not available

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
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Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 9 5 10
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 5 4
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 0 5
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não 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. 
As seis unidades curriculares obrigatórias estão equitativamente distribuídas pelas três diferentes áreas científicas do Curso (Economia, Gestão e Ciências Sociais). Por sua vez, a
unidade curricular de “Dissertação/Estágio” e as oito unidades curriculares optativas distribuem-se pelas áreas de Economia/Gestão. Relativamente às unidades curriculares
obrigatórias, no ano letivo de 2018/2019, a área científica de Ciências Sociais apresenta uma percentagem de sucesso escolar de 100%, a maior de entre as três áreas do MCEE:
todos os alunos avaliados foram aprovados. Na área de Gestão os alunos apresentam a segunda melhor prestação: a percentagem de aprovados em relação aos avaliados foi de
97%: todos os alunos avaliados foram aprovados, exceto um aluno, na unidade curricular de “Organizações e Competitividade”. Na área de Economia, a percentagem dos aprovados
sobre os avaliados foi de 80%, sendo a percentagem de aprovados de 100% na unidade curricular de “Mercados e Empresas” e de 80% na unidade curricular de “Políticas
Económicas”. A percentagem de alunos avaliados em relação aos avaliáveis situou-se em 100%, 87,5% e 80% nas áreas de Gestão, Ciências Sociais e Economia, respetivamente.
Relativamente às unidades curriculares optativas, a taxa de aprovação é muito semelhante entre as duas áreas científicas. Todos os alunos que se apresentaram à avaliação foram
aprovados, com exceção de um aluno na unidade curricular de “Complementos de Marketing”. A ausência dos alunos à avaliação, embora apresente heterogeneidade, não foi
elevada. Finalmente, no que diz respeito à unidade curricular “Dissertação/Estágio”, todos os alunos que se apresentaram na exposição/defesa pública da “Dissertação” foram
aprovados.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The six mandatory courses are equitably distributed throughout the three different scientific areas of the master (Economics, Management and Social Sciences). The annual course
“Dissertation/Internship” and the eight optional courses offered in the second semester of the MCEE integrates the areas of Economics and Management. With regard to the
mandatory courses, in the 2018/2019 school year, the scientific area of Social Sciences had a 100% success rate, the highest among the three areas of MCEE: all the students
evaluated were approved. In the area of Management, the students presented the second best performance: the percentage of students that passed relatively to those evaluated was
97%: all students evaluated were approved, except one student, in the curricular unit of "Organizations and Competitiveness". 

 In Economics, the percentage of students that passed relatively to those evaluated was 80%, with the percentage approved being 100% in the curricular unit of "Markets and Firms"
and 80% in the course of "Economic Policies". With regard to the optional course units, the approval rate is very similar between the two scientific areas. All the students who have
undergone the evaluation process were approved, with the exception of one student in the course of "Marketing Complements". Student absenteeism to the evaluation process,
although presenting heterogeneity, was not high.

 Finally, in the course unit "Dissertation/internship", in the period under re view, all the works presented by the students in a public presentation were approved.
 

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). 
Os dados que existem sobre o desemprego dos diplomados com o grau de mestre em Ciências Económicas e Empresariais (CEE) da UTAD são os que estão disponibilizados no site
da DGEEC- Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/). De acordo com a publicação mais recente relativa à “Caracterização dos
desempregados registados com habilitação superior – dezembro de 2018”, 16 alunos obtiveram o grau de mestre em CEE entre 2013/2014 (primeiro ano em que saíram diplomados)
e 2016/2017. Nenhum destes diplomados estava registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) como desempregado, em dezembro de 2018

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). 
Data about the unemployment of graduates with a master's degree in Economic and Business Sciences (CEE) from UTAD are available on the DGEEC website - Directorate-General
for Statistics on Education and Science (http: // www. dgeec.mec.pt/np4/92/). According to the most recent publication on “Characterization of registered unemployed with higher
education - December 2018”, 16 students obtained a master's degree in CEE between 2013/2014 (first year of graduation) and 2016/2017. None of these graduates were registered in
the Institute for Employment and Vocational Training (IEFP) as unemployed in December 2018.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A verificação de taxas de desemprego de 0% para os diplomados de MCEE, desde o seu início até 2016/2017, constitui um indicador muito auspicioso sobre a empregabilidade do
curso. Não obstante, a questão da empregabilidade não tem sido descurada pela UTAD, nem pela Direção do Curso, assumindo mesmo uma importância estratégica.

 Neste âmbito, inclui-se o GAIVA-Gabinete de Apoio de Inserção à Vida Ativa, que visa uma relação estreita com as entidades empregadoras e dispõe de um conjunto de mecanismos,
como o portal de emprego, o plano de Soft-skills, o voluntariado e as feiras de emprego. Também com o objetivo de facilitar a integração no mercado de trabalho, foi criada,
recentemente, a modalidade de Estágio curricular, opção sobre a qual tem recaído a preferência de vários alunos de MCEE. É ainda de destacar a existência de uma empresa júnior,
a UTAD Solutions Consulting (USC), na qual os alunos podem potenciar a sua ligação ao meio profissional e aprofundar a sua formação prática.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The unemployment rates of 0% for MCEE graduates from its inception until 2016/2017 is a very auspicious indicator of the employability of the study programme. However, the
employability has not been neglected by UTAD or the master direction, assuming a strategic importance.

 In this context, GAIVA – Active Life Integration Support Office aims a close relationship with employers and has a set of mechanisms, including the employment portal, the soft-skills
plan, volunteering work and job fairs. Additionally, with the objective of promoting the future integration of students in the labor market, the modality of Curricular Internship was
recently created, an option on which the preference of several students of MCEE has fallen. Also noteworthy, is the existence of a junior company, UTAD Solutions Consulting (USC),
where students can enhance their connection to the professional environment and deepen their practical training.

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

CETRAD
MUITO
BOM/VERY
GOOD

UTAD 13
Resultado da avaliação em 2014. No final de 2019 foi atribuída a classificaçãoprovisória 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 refution process.

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/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d
 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/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d
 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. 
É possível identificar um vasto leque de atividades com impacto efetivo e multifacetado promovidas por este ciclo de estudos, que lhe permite assumir um papel de relevo em
matéria de valorização dos recursos endógenos e na prestação de serviços à comunidade.

 Primeiramente, a concretização do seu papel prioritário de formação de recursos humanos qualificados, dotados de sólida formação nas áreas da Economia e da Gestão que são
disponibilizados à comunidade através dos alunos que concluem o curso.

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9f2014e5-7932-fe93-0e49-5db187af8c9d
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Adicionalmente, o corpo docente participa em diversas iniciativas, nomeadamente através de projectos de investigação em áreas vitais para a região e para o país, tal como a
agroalimentar, a floresta, o turismo e as questões da coesão económica e social e dos territórios de baixa densidade. A destacar igualmente os serviços que presta à comunidade,
como o caso da produção de vários relatórios de avaliação de políticas e programas de desenvolvimento (exemplo: Programas Empreendedorismo Baixo Sabor e Vale do Tua - EDP
Empreendedor Sustentável; Rumo Estratégico para o setor dos vinhos Porto e Douro (2018); Avaliação das Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial da Região Norte -
Relatório sobre a Avaliação dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial/ITI (2015); a elaboração de estudos de caso e lecionação em outras instituições (como o curso
de formação de executivos "Wine Managing Businesses", organizado em cooperação entre a UTAD e a Porto Business School). Também proporciona atividades abertas à
comunidade, tais como ações de formação, organização e participação na comissão científica de conferências, ciclos de debate, entre outros, e faz o acompanhamento de várias
instituições através da participação nos respetivos órgãos sociais. A título ilustrativo, os docentes têm colaborado com as seguintes organizações:
- Ordem dos Contabilistas Certificados e Ordem dos Economistas (participação em órgãos sociais em representação da universidade)
- CMVM (protocolo assinado em 2019)
- Observatório de Economia e Gestão de Fraude e Associação Fiscal Portuguesa (docentes na qualidade de membros);
- Instituto de Gestão e Administração Pública (participação em órgãos sociais em representação da universidade)
- Instituto Universitário de Lisboa - 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)
E por fim, o papel agregador entre stakeholders conseguido através do envolvimento de outras entidades na discussão de temáticas pertinentes, nas parcerias desenvolvidas, na
resposta a pedidos de colaboração e através do relacionamento proporcionado pelos estágios promovidos pelo curso que permitem o envolvimento entre os estudantes e a
comunidade.

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 cycle of studies in analysis has promoted a wide range of activities with effective and multifaceted impact allowing the teaching staff to assume an important role in the
enhancement of endogenous resources and the provision of services to the community.
First of all, the achievement of its priority role of training qualified human resources with solid training in the areas of Economy and Management, which is offered to the community
by the students after finishing the study programme.
On the other hand, the teaching staff participates in several initiatives, namely in research projects in vital sectors to the region and nationwide, such as agri-food, forestry, tourism
and several issues related with social and economic cohesion and with territories of low density. It should also be highlighted the services provided to the community such as the
production of evaluation reports of development policies and programmes (examples: Baixo Sabor and Vale do Tua Entrepreneurship Programs - EDP Sustainable Entrepreneur;
Strategic Course for the Porto and Douro Wine Sector (2018); Evaluation of Northern Region Integrated Territorial Development Strategies - Report on the Evaluation of the Pacts for
the Territorial Development and Cohesion / ITI (2015); the preparation of case studies and the teaching in other institutions (such as the Executive Training Course "Wine Managing
Businesses", organized in cooperation between UTAD and Porto Business School). It also provides activities directed to the community, such as training courses, organization of
and participation in the scientific committees of conferences, seminars and cycles of debates and monitoring of various institutions through the participation in their governing
bodies. 
As illustrative examples, teachers have collaborated with the following organizations:
- Order of Certified Accountants and Order of Economists (participation in governing bodies representing UTAD);
- CMVM (protocol signed in 2019);
- Observatory of Economics and Fraud Management and Portuguese Fiscal Association (teachers as members);
- Institute of Public Management and Administration (participation in governing bodies representing UTAD);
- University Institute of Lisbon - ISCTE (student participation in the Global Management Challenge);
- Douro Intermunicipal Community (extension projects);
- Régia Douro Parque (protocols with companies);
- Vila Real Business Association - NERVIR (actions to promote the courses and joint lectures);
- Secondary Schools (UTAD Summer Campus; Open Day; Course Disclosure Actions)
And finally, the important aggregating role among stakeholders, achieved through the involvement of other public and private entities in the discussion of relevant issues, the
development of partnerships answering to requests for collaboration and through the relationship provided by stages organized by the course, allowing the involvement between the
students and the community.

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. 

Existe uma crescente integração das atividades científicas dos docentes do curso e dos investigadores do CETRAD no sentido do reforço das parcerias nacionais e internacionais.
São exemplos os casos do envolvimento dos docentes nos seguintes projectos em curso:
- INNOVINE & WINE – Innovation Platform of Vine & Wine (NORTE2020; 5.293.984€)
- LACES – Laboratório de apoio à criação de empregos e empresas da economia social (Interreg; 2.188.157€)
- VINCI -Vinho, inovação e competitividade internacional (Interreg; 1.166.250€)
- “Espacio T3 -Transferencia Tecnológica Transfronteiriça” (Interreg; 72.422€)
- SABORSUR: Laboratorio para innovación empresarial en mercados transfronterizos alimentación y hostelería” (Interreg; 124.815€).
E nos seguintes projetos concluídos recentemente: DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro; 679.458,26€); INCUB TRAINING – Empreendedorismo;
177.760€; INTERACT-BEST - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology; 100.002€.

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. 

There is a growing integration of the scientific activities of CETRAD teachers and researchers towards strengthening of national and international partnerships. Examples: the
involvement of course teachers in the following ongoing projects:
- INNOVINE & WINE – Innovation Platform of Vine & Wine (NORTE2020; 5.293.984€) 
- LACES – Laboratório de apoio à criação de empregos e empresas da economia social (Interreg; 2.188.157€) 
- VINCI -Vinho, inovação e competitividade internacional (Interreg; 1.166.250€)
- “Espacio T3 -Transferencia Tecnológica Transfronteiriça” (Interreg; 72.422€)
- SABORSUR: Laboratorio para innovación empresarial en mercados transfronterizos alimentación y hostelería” (Interreg; 124.815€). 
And in the following recently completed projects: DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro; 679.458,26€); INCUB TRAINING – Empreendedorismo; 177.760€;
INTERACT-BEST - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology; 100.002€.

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 5.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 6.8
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
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). 0

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 DGT–Rede Ibero-americana de investigação em desenvolvimento
territorial e governança; a RSAI – Regional Science Association International; 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 como as 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 proj. MERGING VOICES. É ainda de referir a participação 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: DGT - Ibero-American Research Network on Territorial Development and
Governance; RSAI - Regional Science Association International; 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
MERGING VOICES. Finally, the participation in the UNorte International and OCEAN consortia, should also be emphasized.
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 1) Relativamente aos resultados da eficiência formativa (quadro do ponto 6.1.1.) foi considerado 2017/2018 como último ano, uma vez que para o ano letivo 2018/2019, à data de

produção deste relatório (novembro de 2019) ainda não havia dissertações/relatórios defendidos.
 

2) No final de 2018 duas Dissertações do Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais foram distinguidas como das melhores dissertações de mestrado sobre a economia
portuguesa em tópicos de economia e finanças, no período 2016-18, no âmbito de uma iniciativa conjunta do Banco de Portugal e da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).
As dissertações “Efeitos de Mediação entre o Capital Intelectual e a Performance Empresarial no Contexto Português”, da autoria de Susana Isabel Almeida Campos e orientada
pelos Professores Doutores Mário Sérgio Carvalho Teixeira e José Manuel Gonçalves Dias e a dissertação “A Influência das Crises nas Exportações do Vinho do Porto” da autoria de
Ana Filipa da Silva Fernandes, orientada pela Professora Doutora Sofia Helena Cerqueira de Gouveia, foram apresentadas pelas autoras durante a 9ª Conferência "Desenvolvimento
Económico Português no Espaço Europeu", ocorrida em novembro de 2018, e os resumos publicados num e-book da FFMS.

6.4. Eventual additional information on results.
 1) Regarding the results of formative efficiency (table in 6.1.1.), 2017/2018 was considered as the last year, since for the academic year 2018/2019, at the date of production of this

report (November 2019) there were no dissertations / reports defended.
 

2) At the end of 2018 two Master's Dissertations on Economic and Business Sciences were distinguished as one of the best Master's dissertations on the Portuguese economy on
topics of economy and finance, in the period 2016-2018, as part of a joint initiative of Banco de Portugal and the Francisco Manuel dos Santos Foundation (FFMS).

 The dissertations “Effects of Mediation Between Intellectual Capital and Business Performance in the Portuguese Context”, by Susana Isabel Almeida Campos and supervised by
Professors Doctors Mário Sérgio Carvalho Teixeira and José Manuel Gonçalves Dias and the dissertation “The Influence of Crisis in Port Wine Exports” by Filipa da Silva Fernandes,
supervised by Professor Sofia Helena Cerqueira de Gouveia, were presented by the authors during the 9th Conference "Portuguese Economic Development in the European
Context", held in November 2018, and the abstracts published in an FFMS e-book.

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 sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE) sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Com base na informação obtida, e após tratamento estatístico, utiliza-se uma metodologia que permite classificar UCs 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, é utilizada 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 UCs com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, 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 the 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 estudos 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. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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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 cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), 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
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 
- A formação científica no MCEE corresponde à adoptada nas melhores universidades portuguesas e europeias, em cursos com idênticos objetivos e formatos

 - O MCEE permite aos alunos provenientes de diferentes cursos de 1º ciclo, uma formação avançada em Economia e Gestão, facilitadora da integração no mercado de trabalho 
 - A modalidade Estágio permite complementar a formação académica dos mestrandos através do contacto com a realidade laboral, proporcionando-lhes o aprofundamento da

formação prática e a sua inserção no mercado
 - Corpo docente com elevada formação e produção científica nas áreas de relevância do curso

 - Existência de um centro de investigação – CETRAD (centro de investigação ligado ao DESG - Departamento de Economia, Sociologia e Gestão e à ECHS - Escola de Ciências
Humanas e Sociais), de suporte às actividades de investigação e ligação às empresas e parceiros internacionais

 - Realização de atividades de formação complementares (SPIDs - Seminários Permanentes de I&D), com o objetivo de divulgar e partilhar experiências sobre o processo de
investigação realizada no âmbito das dissertações de Mestrado já concluídas, assim como valorização do conhecimento

 -Possibilidade de os alunos prosseguirem os estudos em cursos de 3º ciclo disponíveis na UTAD
 - 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 scientific education in MCEE corresponds to that adopted in the best Portuguese and European Universities, in Programmes with identical objectives and formats

 - The MCEE gives to the students from different undergraduate Programmes an advanced training in Economics and Management, helping their integration into the labor market
 - The Internship UC complements the academic training of master's students giving them a labor experience and expanding their practical training, that facilitates the student

integration into the market
 - A faculty with high level of training and scientific production in the relevant areas of the Programme

 - The existence of a research center - CETRAD (research center linked to the DESG-Department of Economics, Sociology and Management and the ECHS-School of Humanities and
Social Sciences), that supports research activities and makes the ties with firms and international partners

 - Promoting complementary training activities (SPIDs - Permanent R&D Seminars), with the objective of disseminating and sharing the research methodologies developed in the
framework of master's dissertations, and at same time expanding scientific knowledge

 - Opportunity for students to continue their studies in 3rd cycle Programmes that are available at UTAD
 - An eco-campus that presents UTAD as a "green university", giving an elevated attractiveness and well-being to academic members, and in particular to the students of MCEE

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

8.1.2. Pontos fracos 
- Corpo docente com algum nível de envelhecimento e sem progressão na carreira docente

 - Baixo nível de internacionalização
 - Necessidade de densificação das parcerias com organizações privadas na área do curso

 - Performance administrativa suscetível de melhoria, nomeadamente a digitalização dos Serviços Académicos e do GESQUA, bem como a sua ligação à Direção do Mestrado
 - Necessidade de reajustamento do conteúdo, do processo de inquirição aos alunos e da célere transferência dos resultados dos inquéritos aos docentes e outros responsáveis pela

garantia de qualidade do curso
 - Excessivo trabalho burocrático atribuído aos docentes

8.1.2. Weaknesses 
- Ageing of faculty members and no career progression

 - Low level of internationalization

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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- The need to intensify partnerships with private organizations in the areas of MCEE
- The performance of UTAD administrative services needs to be improved, namely the digitalization of Academic Services and GESQUA, as well as its link with the Master Direction
- It is essential the readjustment of the content, as well as of the inquiry process, and the rapid transfer of the survey results to teachers and other responsible for the course quality
assurance
- Excessive bureaucratic work attributed to teachers

8.1.3. Oportunidades 
- 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
- Envolvente externa regional com sectores dinâmicos e atrativos, como é o caso dos clusters vinho e do turismo, assim como a instalação de empresas tecnológicas de grande
dimensão
- Dotação de excelentes meios de comunicação (autoestradas e transportes públicos rodoviários) que facilitam a conexão e os efeitos de spillover da UTAD para um amplo espaço
geográfico
- Existência em Vila Real de um Pólo de Competitividade Tecnológico – Douro Régia Park - e vários laboratórios colaborativos que operam em ligação com a UTAD e, em particular,
com o DESG/CETRAD, constituindo uma potencial fonte de emprego qualificado e de disseminação do conhecimento
- Participação dos docentes do curso em projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT), em conjugação com o CETRAD, abrangendo novos públicos e
áreas
- Maior procura pelas áreas da Economia e Gestão por parte do tecido empresarial e institucional
- Diversas iniciativas de incentivo e apoio ao empreendedorismo por parte da UTAD
- Recente adoção pela UTAD de uma política de valorização e rejuvenescimento do corpo docente a implementar num futuro próximo

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
- Regional economic environment with dynamic and attractive sectors, such as wine and tourism clusters, as well as the emergence of large technological firms
- 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 presence in Vila Real of a Technological Competitiveness Pole - Douro Régia Park - and several collaborative laboratories operating in connection with UTAD and, in particular,
with DESG/CETRAD, constituting a potential source of qualified employment and dissemination of knowledge
- Involvement of MCEE faculty members in Scientific Research and Technological Development (IC&DT) projects, together with CETRAD, embracing new audiences and areas
- Increased demand for professionals in the fields of Economics and Management by the business and institutional organizations
- UTAD development of several initiatives to encourage and support entrepreneurship
- Current implementation by UTAD of a plan to valuate and rejuvenate its faculty members

8.1.4. Constrangimentos 
- Desinvestimento nacional no Ensino Superior ou diminuição tendencial do financiamento das instituições públicas
- Insuficiência de políticas públicas de suporte ao desenvolvimento de instituições de ensino superior do interior e de apoio aos alunos mais carenciados (a UTAD dispõe de uma
elevada percentagem de alunos bolseiros), o que dificulta a transferência dos alunos do primeiro para o segundo ciclo
- Localização em território de baixa densidade e em regressão demográfica
- A fragilidade do tecido empresarial envolvente, dificulta a tradução dos objectivos do curso em iniciativas empreendedoras
- Insuficiente nível de apoio público à captação e permanência de alunos internacionais
- 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 to public institutions
- Lack of public policies to sustain the development of institutions of higher education in the interior part of the country and to support the most deprived students (UTAD has a high
percentage of scholarship students), which makes it difficult to transfer students from undergraduate to graduate programmes
- The location of UTAD in a low density territory with demographic decline
- The fragility of the business environment makes it difficult to convert MCEE objectives into entrepreneurial initiatives
- Insufficient level of public support to capture and keep international students
- 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 
1. Valorização e rejuvenescimento do corpo docente do curso

 2. Apoios à internacionalização, através da concessão de bolsas de estudo a docentes e alunos; Apoios ao intercâmbio cultural, através do incentivo à vinda de alunos de
universidades estrangeiras e à leccionação das aulas em inglês

 3. Reforço da articulação do curso com os stakeholders
 4. Digitalização dos processos de gestão e comunicação entre serviços centrais da Universidade, docentes e alunos 

 5. Criação de bases de dados interactivas e digitais, nomeadamente recorrendo à inteligência artificial

8.2.1. Improvement measure 
1. To value and rejuvenate MCEE faculty members 

 2. Backing internationalization by granting scholarships to teachers and students; promoting cultural exchange, encouraging the coming of students from foreign universities and
using the English language in MCEE classes

 3.Strengthening the link of the Programme with stakeholders
 4. Digitalization of management and communication procedures concerning UTAD central services, professors and students

 5. Implementation of an interactive and digital database, namely using artificial intelligence

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta
2. Média

 3. Média
 4. Alta

5. Alta

Tempo de implementação das medidas: durante os próximos cinco anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High
2. Medium

 3. Medium
 4. High

5. High

Implementation time of the improvement measures: in the next five years

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Número de progressões na carreira; número de contratações de professores auxiliares

 2. Número de alunos estrangeiros inscritos no curso; número de bolsas de mobilidade de docentes e alunos; número de Unidades Curriculares lecionadas em inglês
 3. Número de protocolos com empresas/instituições; número de novas parcerias

 4. Criação e operabilidade de uma plataforma digital; tempo da divulgação dos resultados dos inquéritos aos interessados
 5. Número de bases de dados articuladas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Number of career progressions; number of assistant professors hired

 2. Number of foreign students enrolled in the MCEE programme, number of mobility grants for teachers and students; number of UCs taught in English
 3. Number of protocols with firms/institutions; number of new partnerships

 4. Design and operability of a digital platform; speed for the disclosure of the survey results to the interested parties 
 5. Number of articulated databases
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se aplica

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Not applicable

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

9.2. Não se aplica

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Não se aplica

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Not applicable

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

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>


