
AINST/16/00025 — Relatório preliminar da CAE

AINST/16/00025 — Relatório preliminar da
CAE
I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1. Instituição de Ensino Superior:
Universidade De Évora
A2. Natureza da instituição:
<sem resposta>

Requisitos Gerais
A3. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.

A3.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.
Está definido e é coerente com a natureza universitária e a missão da Instituição
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Com a informação contida no RAA e nos estatutos da Instituição e complementada pelos
esclarecimentos obtidos durante a visita da CAE, é possível afirmar-se que a UÉvora tem um projeto
educativo, científico e cultural que abrange o domínio da formação conferente de grau (licenciaturas,
mestrados, doutoramentos), das pós-graduações de formação contínua, da investigação científica e
da criação cultural e artística, da prestação de serviço à comunidade e do intercâmbio com outras
instituições de ensino e investigação, nacionais e internacionais.
No que concerne à formação, são oferecidos três ciclos de estudos de Mestrado Integrado, quarenta
ciclos de Licenciatura, sendo técnico-laboratoriais um número superior a 15, oitenta e seis ciclos de
mestrado e trinta e seis ciclos de doutoramento, todos acreditados pela A3ES. A oferta de cursos de
formação contínua não conferentes de grau é ainda escassa, embora se tenha observado um
aumento no último ano. A organização e gestão desta oferta formativa compete a cinco unidades
orgânicas (quatro Escolas (Artes, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais e Escola Superior de
Enfermagem São João de Deus, esta de ensino Politécnico) e ao Instituto de Investigação e Formação
Avançada - IIFA). 
A atividade de investigação e de criação cultural e artística é realizada, essencialmente, em Centros
de Investigação integrados em uma única unidade orgânica da Universidade, o IIFA, que concentra
também a responsabilidade sobre os programas Doutorais, fazendo a ligação entre estes ciclos de
estudo e a investigação realizada nos Centros, bem como os Mestrados em associação com
instituições de ensino superior internacionais. No IIFA estão integradas as Unidades de IC&DT
avaliadas positivamente pela FCT: 17 no total, sendo 10 sediadas na UEvora (3 Excellent, 1 Very
Good, 3 Good, 3 Fair) e 7 constituindo Pólos de Unidades sediadas noutras Universidades (4
Excellent, 2 Very Good, 1 Fair), e ainda 3 Cátedras de Investigação. 
A atividade de extensão universitária é realizada através das unidades orgânicas, tendo um estado
de desenvolvimento ainda insuficiente, apesar da existência de algumas medidas de incentivo. As
atividades principais realizadas constam da prestação de serviços ao exterior, da realização de
atividades artísticas e culturais abertas ao público e de atividades na área do desporto e bem-estar
também abertas à comunidade.
A Instituição dispõe de uma rede de cooperação nacional e internacional que lhe permite: a oferta de
formação em parceria, destacando-se os ciclos de estudo com dupla titulação, a realização de
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projetos de I&D em parceria, a prestação de serviços à comunidade, a captação de estudantes
internacionais e a mobilidade de estudantes e docentes.
Finalmente, para consubstanciar o seu projeto educativo, a Instituição dispõe de recursos próprios
no que concerne a equipamentos e espaços físicos e, sobretudo, de um corpo docente próprio
qualificado e de pessoal não docente com as qualificações adequadas.

A4. Organização e gestão

A4.1. Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados

A4.1.1 Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados.
Existem, satisfazem as condições legais e funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Da leitura do relatório de autoavaliação, do artigo 11.º dos Estatutos da Universidade de Évora e dos
esclarecimentos obtidos durante a visita integrada no Processo de Avaliação, conclui-se que os
órgãos de governo da Instituição são o Conselho Geral, o Reitor, coadjuvado por quatro
Vice-Reitores, quatro Pró-Reitores e um Administrador da Universidade, e o Conselho de Gestão,
dando cumprimento ao estabelecido no n.º1 do artigo 77.º do RJIES. 
A Universidade é constituída por cinco Unidades Orgânicas (UO): quatro Escolas (Artes, Ciências e
Tecnologia, Ciências Sociais e Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, esta de ensino
Politécnico) e o Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA). Em conformidade com o
estabelecido no número 1 do artigo 80.º e no artigo 97.º do RJIES, o artigo 43.º dos Estatutos da
Universidade estabelece que cada Escola dispõe dos seguintes órgãos:
- Diretor;
- Assembleia de Escola;
- Conselho Científico;
- Conselho Pedagógico;
- Conselho Consultivo;
- Comissão de Avaliação Interna;
e o artigo 59.º dos mesmos estatutos determina que o IIFA dispõe de um Diretor, de um Conselho
Científico e de um Conselho Pedagógico.
Ainda em conformidade com o estabelecido nos números 2 e 3 do artigo 77.º do RJIES e no artigo
32.º dos Estatutos da Universidade, constata-se que, para além daqueles órgãos de governo, a
Instituição é dotada de um conjunto de outros órgãos, essencialmente consultivos ou de coordenação:
- Senado Académico;
- Conselho Científico da Universidade;
- Conselho de Avaliação.

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Sim
A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O n.º 1 do artigo 11.º do RJIES estabelece que “As instituições de ensino superior públicas gozam de
autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e
disciplinar face ao Estado, com a diferenciação adequada à sua natureza.” 
Por sua vez, o n.º 1 do artigo 41.º dos Estatutos assegura que “As Escolas gozam de autonomia
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estatutária, científico – pedagógica e regulamentar que se traduz no poder de elaborar, aprovar e
rever os respetivos estatutos e outros regulamentos relativos à organização e funcionamento dos
seus órgãos e serviços, nos limites da lei e dos Estatutos da Universidade de Évora”.
Nas reuniões realizadas durante a visita à Instituição foi possível confirmar que estas autonomias
existem de facto e são respeitadas.

A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento

A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do
estabelecimento:
Sim
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O n.º 1 do artigo 3.º dos Estatutos da Universidade de Évora afirma que “A Universidade de Évora
proporciona condições para o exercício da liberdade de criação científica, artística e tecnológica e
de expressão cultural, assegura a pluralidade e a livre expressão de orientações e opiniões e
promove a participação e garante a representatividade de todos os corpos universitários na vida
académica comum, promovendo e desenvolvendo métodos democráticos de gestão.”

Com efeito, verifica-se que os Estatutos determinam a participação dos docentes, dos investigadores
e dos estudantes nos órgãos de governo da Universidade e nos das unidades orgânicas, conforme ao
que é especificado no RJIES.

Por outro lado, a secção A7.2 do RAA afirma que “O efetivo envolvimento das partes interessadas na
Universidade através dos diversos órgãos que a constituem, nomeadamente, através da participação
no Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) é um aspeto decisivo para o seu êxito…Ora,
atento a esta preocupação, para a definição e execução do SIGQ devem contribuir alunos, docentes,
investigadores e restantes funcionários da instituição, devem ainda ser auscultados agentes externos
à instituição, antigos alunos, empregadores e outros parceiros, valorizando o processo e aumentando
o seu impacto na sociedade…A participação de cada um depende do papel que assume na instituição
ou na relação com esta. No plano interno, intervêm diretamente os alunos, por via da participação
nos inquéritos de opinião e os docentes, através de relatórios das UCs. As UOs intervêm através das
Comissões Executivas e de Acompanhamento (com dois estudantes), dos Conselhos Pedagógicos
(estudantes em igual número de docentes) e dos Conselhos Científicos.”

Nas reuniões com os docentes/investigadores e com os estudantes, durante a visita à Instituição,
foram comprovadas todas as participações no governo do estabelecimento de ensino acima referidas.

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1, alínea c) do RJAES):
Existe, a nível da Instituição, e está certificado pela A3ES (campo A4.4.1)
A4.4.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES).
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e certificado pela A3ES:
O RAA informa sobre a evolução verificada no SIGQ desde a data da sua acreditação sem condições
pela A3ES em 2014, destacando-se: 
1. Aprovação de dois documentos estruturantes para a Universidade, e em particular, para o
SIGQ-UÉ, isto é, alteração dos estatutos da UÉvora em 2014 e o Plano de Desenvolvimento
Estratégico (PDE) em 2015.
2. Os novos estatutos vieram corrigir algumas deficiências no modelo organizacional, detetadas no
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processo de auditoria da A3ES, como a articulação do Conselho de Avaliação com os Conselhos
Pedagógicos das Escolas.
3. A aprovação do PDE permitiu trazer uma orientação estratégica à Universidade, tornando mais
fácil cumprir o ciclo de melhoria contínua, reforçando a monitorização das diferentes vertentes de
atuação da UÉvora, como seja, a internacionalização, as políticas de gestão do pessoal, a articulação
entre o SIGQ e os órgãos de governação, etc.
4. Revisão do Manual da Qualidade, assim como um ajuste nos indicadores de monitorização da
qualidade às necessidades do PDE e ainda a introdução das alterações necessárias à adequação à
norma NP EN ISO 9001:2008 (durante a visita a CAE foi informada que neste momento se procura a
adequação à norma NP EN ISO 9001:2015), com vista à certificação dos serviços prestados aos
alunos pelos serviços académicos e dos serviços administrativos, técnicos e de informática.
5. Ao nível do ensino e aprendizagem foi efetuada uma sistematização dos vários despachos
existentes e publicado o Regulamento Académico em 2016, cujo âmbito “estabelece as regras gerais
relativas à organização e funcionamento dos diferentes ciclos de estudos e de outros cursos
ministrados pela Universidade de Évora” e “define deveres e direitos dos estudantes e docentes e
estabelece os procedimentos de ensino e aprendizagem e de avaliação”. Foram também introduzidas
melhorias nas fichas de unidade curricular disponíveis no Sistema de Informação Integrado da UÉ
(SIIUÉ).
6. Ao nível da investigação e transferência de tecnologia e conhecimento, foi aprovado o
regulamento de empresas Spin-Off da Universidade de Évora (OS 11/2015) e o regulamento de
prestação de serviços especializados da Universidade de Évora (OS 16/2015), que estabelecem as
regras para o seu estabelecimento e execução.
7. Quanto à colaboração interinstitucional e com a comunidade, para além do estabelecido no PDE,
foi criada uma Pró-Reitoria com o pelouro do apoio à cooperação e relações com a comunidade de
modo a permitir uma maior coordenação e concertação das ações a empreender.
8. Melhoria contínua, com introdução de novas funcionalidades, no SIIUÉ que se assume como
ferramenta essencial no processo de garantia e monitorização da qualidade.

A4.4.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e ainda não certificado pela
A3ES:
<sem resposta>

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Sim
A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Da análise do RAA e da informação recolhida durante a visita, constata-se que a Instituição promove
ativamente a divulgação da sua oferta educativa, recorrendo a “estratégias múltiplas e diversificadas
que assentam numa segmentação de mercado em função do tipo de oferta (cursos de 1.º, 2.º e 3.º
ciclo, pós-graduações e cursos breves), natureza da formação (formação inicial, pós-graduação de
continuidade, reciclagem e aprofundamento de conhecimentos) e públicos-alvo (estudantes do
secundário, estudantes internos que pretendem prosseguir estudos pós-graduados e estudantes
externos)”, recorrendo a abordagens tradicionais bem como a outras, mais modernas, que utilizam e
potenciam o uso de tecnologias de informação, comunicação e partilha em rede.
Dos meios a que Instituição recorre destacam-se a afixação de cartazes de divulgação da oferta
formativa na cidade e na região; a publicitação em jornais de âmbito local e nacional; o recurso a
spots publicitários nas rádios locais; visitas e sessões de esclarecimento junto das escolas do ensino
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secundário na região; acolhimento de visitas de estudo de escolas secundárias nas instalações da
Universidade; presença em várias feiras nacionais e Internacionais. 
Destaca-se ainda a integração em redes de promoção da oferta formativa, como o projeto
Universities Portugal e a Associação Gap Year Portugal. O primeiro, financiado pelo Portugal 2020,
consiste numa estratégia comum de promoção internacional das universidades portuguesas, visando
aumentar o recrutamento de estudantes. O segundo resulta de um protocolo de cooperação com a
Associação Gap Year Portugal (AGYP) que visa a implementação do Programa Experiências
Académicas, através do qual a Universidade de Évora acolhe os estudantes participantes durante
duas semanas do primeiro semestre, podendo frequentar as aulas das unidades curriculares de
licenciaturas e mestrados integrados disponibilizadas.
No domínio dos concursos especiais para recrutamento de maiores de 23 anos, a Universidade
aposta essencialmente em estratégias locais de promoção da oferta formativa, utilizando sobretudo a
página web e redes sociais conexas (Facebook e Twitter) e spots publicitários em rádios locais.

A UÉvora dedica atenção especial ao recrutamento de estudantes estrangeiros, através do concurso
específico, promovendo campanhas publicitárias, recorrendo mesmo à contratação de uma empresa
especializada. Para o recrutamento junto dos PALOP, particularmente em São Tomé e Príncipe e
Cabo Verde, a UÉvora conta com a colaboração de dois interlocutores-chave que asseguram
estratégias locais de divulgação de cursos. De referir ainda o programa especial de bolsas de estudo
para estudantes internacionais oriundos dos PALOP. 
Em complemento, refira-se a publicação em 2017 do regulamento de candidaturas de acesso e
ingresso na Universidade de Évora e a criação de um grupo de reflexão para definição de políticas
de acolhimento ao estudante estrangeiro/internacional.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos
estudantes:
Sim
A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A partir da informação disponibilizada no RAA e da obtida aquando da visita à Instituição, conclui-se
que a UÉvora recolhe e analisa regularmente os indicadores relativos ao sucesso escolar. As taxas
de sucesso escolar, as taxas de abandono e de retenção e a percentagem de diplomados na duração
do curso referidas no RAA têm vindo a melhorar nos últimos anos. Contudo, reconhece-se que a
percentagem de estudantes que obtém o seu diploma, em relação ao número de inscritos, é ainda
inferior ao que seria de desejar. 
Para aumentar a taxa anual de diplomados, são seguidas estratégias para promover o sucesso
escolar destacando-se as desenvolvidas no momento de acolhimento aos estudantes no início do ano
letivo e outras de carácter transversal ao percurso académico.
As sessões de acolhimento, dirigidas aos vários ciclos de estudo, são organizadas a vários níveis: 
- Diretor de Curso e respetiva comissão executiva e de acompanhamento, eventualmente com o
envolvimento do departamento que tutela o curso, contam muitas vezes também com o testemunho
de estudantes mais velhos e/ou os representantes dos respetivos núcleos de estudantes.
- Unidades orgânicas, que desenvolvem estratégias de acolhimento próprias. 
- Instituição, que no plano macro apresenta a Universidade e os principais serviços ao dispor do
aluno. 
Ao longo do percurso académico, destacam-se outras estratégias de carácter mais transversal para
promoção do sucesso escolar, como sejam:
• Oferta de UCs de recuperação, para permitir ao estudante recuperar no semestre seguinte de
algum insucesso, evitando ter de esperar um ano e com isso comprometer a progressão expectável

pág. 5 de 31



AINST/16/00025 — Relatório preliminar da CAE
nas outras UCs. 
• Cálculo, pelo SIIUÉ, de indicadores de (in)sucesso no final de cada semestre, permitindo ao
docente uma reflexão final e global sobre o funcionamento da UC. 
• Preenchimento anual obrigatório pelo docente do relatório de autoavaliação das unidades
curriculares, definindo medidas de melhoria para unidades curriculares com elevado nível de
insucesso. 
No domínio das atividades de promoção do sucesso académico, destacam-se as levadas a cabo pelo
Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) ao nível do apoio académico, pessoal, psicológico,
psicopedagógico e social, nomeadamente:
- Criação de conta de e-mail permitindo aos estudantes colocar questões e relatar as dificuldades
sentidas no seu percurso académico. 
- Realização periódica dos seminários “ContaConnosco” que abordam temas relacionados com o
desenvolvimento e obtenção de competências transversais. 
- Elaboração de um e-book e de um vídeo de sensibilização da comunidade académica para a
temática do abandono escolar.
- Desenvolvimento, em curso, no SIIUÉ, de um sistema de alertas eletrónicos a partir do
desempenho académico de cada estudante que o notifica e ao diretor(a) de curso, sempre que o
estudante apresentar uma determinada taxa de insucesso, devendo o(a) diretor(a) de curso
reencaminhar a situação para o(a) tutor e/ou os serviços de apoio competentes.

A5.3. Ligação à investigação

A5.3.1. A instituição adota medidas que garantem o contacto dos estudantes com a
investigação desde os primeiros anos:
Sim
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Da informação recolhida, no RAA e na visita à Instituição, pode concluir-se que a UÉvora procura
assegurar o contacto dos estudantes com a investigação desde os primeiros anos, tendo em conta os
objetivos e a natureza das unidades curriculares nos planos de estudo do ciclo de estudos em que se
integram. 
Nos cursos de 1.º ciclo, a ligação do ensino à investigação consiste essencialmente na realização de
exercícios apoiados em pesquisa empírica autónoma sob a supervisão dos docentes, trabalho de
campo, aulas laboratoriais, projetos supervisionados por docentes e participação em encontros
científicos. Nos cursos que incluem estágios, a integração nas instituições de acolhimento funciona
como o local privilegiado para o desenvolvimento de trabalho autónomo de investigação,
beneficiando da coorientação entre docentes/investigadores e técnicos da instituição de acolhimento. 

No que respeita aos 2.ºs e 3.ºs ciclos, o contacto com a investigação é mais pronunciado e envolve,
frequentemente, trabalhos em coautoria entre estudantes e docentes apresentados sob a forma de
comunicação oral, poster ou publicação científica, tanto no decorrer do ciclo de estudos, como após
a obtenção do grau de mestre ou doutor.
Para promover uma maior interligação entre o ensino e a investigação desde os primeiros anos, a
UÉvora criou um conjunto de medidas de que se destacam:
- Instituição de prémios e/ou outras distinções aos melhores trabalhos realizados por estudantes (e.g.
Licenciatura de Gestão, Enfermagem, etc.), bem como os Prémios de Investigação UÉvora atribuídos
pelo IIFA aos doutorandos que se destacaram pelo seu trabalho de investigação nos anos 2015 e
2016; 
- Acolhimento de Bolsas FCT/BIC – Bolsas de Iniciação Científica, destinadas a integrar estudantes
inscritos pela primeira vez num 1º ciclo do ensino superior ou em mestrado integrado em projetos de
I&D; 
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- Acolhimento de Bolsas FCT/BII - Bolsas de Integração na Investigação, cujos beneficiários são,
preferencialmente, estudantes que frequentam o 1º ciclo do ensino superior, tendo este tipo de bolsa
por objetivo criar condições de estímulo aos jovens estudantes que pretendem o início da atividade
científica e de desenvolvimento com sentido crítico, criatividade e autonomia através da sua
integração em equipas de projetos de I&D.

A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho

A5.4.1. A Instituição promove de forma eficaz a monitorização da empregabilidade e o apoio
aos estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho:
Em parte
A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA refere que, num contexto de difícil integração profissional dos diplomados que ingressam no
mercado de trabalho, os últimos dados disponíveis mostram uma descida na taxa de desemprego dos
diplomados da Universidade de Évora (Taxa de desemprego de diplomados registados no Instituto
de Emprego e Formação Profissional (1º ciclo e MI) - 2014: 10,4%; 2015: 9,1%).
Constata-se que a UÉvora tem tido uma preocupação especial com a monitorização da
empregabilidade dos seus diplomados desde a criação do Observatório de Emprego da Universidade
de Évora no ano de 2013, o qual tinha como objetivo analisar a integração e o percurso profissional
dos diplomados pela Universidade de Évora no mercado de trabalho, realizando uma monitorização
sistemática por via da aplicação de um inquérito e consequente divulgação dos resultados obtidos
através de um relatório. A gestão deste observatório esteve a cargo do Gabinete de Integração
Profissional e Antigos Alunos (GIPAA), até 2016, verificando-se que a partir de 2017 a aplicação do
Inquérito aos Diplomados pela Universidade de Évora passou a ser da responsabilidade do Gabinete
de Planeamento e Garantia da Qualidade.
A Instituição refere que procede de momento a uma redefinição das políticas de apoio à inserção dos
diplomados no mercado de trabalho, em articulação direta com políticas a nível regional, nacional e
europeias. Neste âmbito, foi criado, na dependência da Reitora, ou de decisor com competência
delegada, o Gabinete Alumni da Universidade de Évora com o objetivo de promover as relações da
Universidade de Évora com os seus estudantes e diplomados e as relações destes entre si. É
intenção da Instituição que este gabinete venha a desempenhar um papel fundamental ao nível da
monitorização do trajeto dos diplomados através da criação de uma base de contactos representativa
e dinâmica, incluindo informação de natureza académica e profissional (utilizando por exemplo o
LinkedIn) que permita caracterizar percursos, muito particularmente empreendedores de sucesso,
políticos, jornalistas e outros que possam influenciar a sociedade e servir de catalisadores para a
imagem, reputação e atratividade da UÉvora.

A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de
recrutamento:
Sim
A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O corpo docente conta com 605 (536,2 ETI) professores, dos quais 513 doutores (494,6 ETI, sendo
480 em tempo integral), 57 especialistas (30,9 ETI, sendo 15 em tempo integral) e 35 outros
docentes (10,7 ETI, dos quais 2 em tempo integral). 
O RAA refere que a maioria dos docentes está na faixa etária dos 45 a 59 (312) e que a média de
idades em dezembro de 2016 era de 50,6 anos. A desagregação por unidades orgânicas da média
etária conduz a valores distintos, com a Escola de Artes a apresentar a média mais baixa (46,8 anos),

pág. 7 de 31



AINST/16/00025 — Relatório preliminar da CAE
enquanto as restantes escolas apresentam valores próximos da média, com respetivamente, a ECT
com 50,9, a ESESJD com 51,3 anos e a ECS com 52,0. 
O rácio de Catedráticos e Associados no total dos professores de carreira está muito abaixo dos
valores referidos no RJIES, apresentando um valor de 18% no total da Universidade (carreira
universitária), sendo também diferente entre escolas. A ECT apresenta a percentagem mais baixa
(16%), seguida da EA (18%) e da ECS (20%). O RAA refere ainda que os departamentos de Artes
Visuais e Design e Desporto e Saúde não têm docentes nestas categorias.
De um modo geral pode concluir-se que o corpo docente da UÉvora é adequado à sua missão.
Contudo, a própria Instituição o reconhece, é necessário, na medida das possibilidades legais e
orçamentais, proceder à abertura de concursos de modo a garantir a qualidade do corpo docente e
do corpo de investigação, garantir o rejuvenescimento do corpo docente e garantir o justo
reconhecimento de docentes com CV excecionalmente bons. A Universidade dá conta da abertura,
nos últimos 3 anos, de 8 concursos para Professor Auxiliar, 8 concursos para Professor Associado e 4
concursos de Professor Catedrático, manifestando a intenção de continuar com esta política.
A Instituição manifesta ainda a intenção de continuar com a política de contratação anual de
professores convidados em áreas em que tal seja manifestamente vantajoso pela mais-valia que
resulta da ligação entre académicos e stakeholders de diferentes áreas e de diferentes experiências
laborais.
A UÉvora pretende reforçar a estabilidade dos vínculos dos docentes pelo que tenciona abrir
concursos para a carreira docente destinados à maioria dos bolseiros de pós-graduação, em
condições de acesso por via da norma transitória do decreto-lei 57/2016 (com as suas alterações
introduzidas pela lei nº57/2017), preservando sempre o mérito e as necessidades permanentes de
serviço.
A Instituição, no âmbito do seu SIGQ, procede à avaliação dos docentes, utilizando para o efeito um
regulamento próprio.
Durante a visita constatou-se que algumas Escolas estão a promover ações de formação para os
docentes, nomeadamente no domínio das metodologias de ensino/aprendizagem e da língua inglesa.
De um modo geral, os docentes entrevistados mostraram muito agrado por estarem na UÉvora!

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação científica e o desenvolvimento
tecnológico, e para a sua valorização económica:
Sim
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Universidade de Évora considera a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e a
transferência de conhecimento fundamentais para as suas atividades e progresso futuro, tendo
definido, para a sua sustentabilidade e incremento, uma política assente em duas vertentes, uma de
índole estratégica e outra estrutural.
A de nível estratégico consiste na definição de um conjunto de áreas âncora em que se pretende
potenciar e diferenciar a Universidade, tornando-a uma referência nesses domínios, tendo resultado
já várias ações específicas como, a título de exemplo, a reorganização de centros de investigação (ex:
sobre o tema do Mediterrâneo) e a criação de cátedras (ex: aeroespacial). De destacar ainda a
preparação das candidaturas de centros de I&D à atual avaliação da FCT, integrando os centros
menos bem classificados na avaliação anterior em centros mais bem classificados de outras
instituições. 
No que diz respeito à vertente estrutural salientam-se os seguintes aspetos:
a) Integração da investigação científica, realizada essencialmente em centros de investigação, em
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uma única unidade orgânica da Universidade, o IIFA – Instituto de Investigação e Formação
Avançada, que concentra também a responsabilidade sobre os programas doutorais, fazendo a
ligação entre este ciclo de estudo e a investigação realizada nos centros. O IIFA integra as unidades
de IC&DT avaliadas pela FCT (17 no total, sendo 10 sediadas na UÉvora e 7 constituem Polos de
Unidades sediadas noutras Universidades), e ainda 3 Cátedras de Investigação. 
b) Assegurar a componente de gestão dos projetos através dos Serviços de Ciência e Cooperação,
apoiando os projetos desde a sua criação e submissão a financiamento até à assinatura de contratos,
e assegurando a execução financeira pelos Serviços Administrativos.
c) Supervisão do IIFA e dos Serviços de Ciência e Cooperação por um Vice-Reitor com o pelouro da
investigação e desenvolvimento, inovação e transferência de conhecimento.

De destacar também um conjunto de medidas com o objetivo de fomentar e incrementar a
investigação, inovação e transferência de conhecimento, realçando-se as seguintes:
a) Instituição de um prémio científico, com financiamento privado, para apoiar grupos de
investigação a aumentar o seu nível de internacionalização, atribuindo verbas para participação em
conferências científicas ou para preparação de candidaturas a projetos internacionais;
b) Aprovação do regulamento de propriedade intelectual e industrial com o objetivo de salvaguardar
a propriedade intelectual dos investigadores e de definir a forma como os rendimentos resultantes
são partilhados entre a Universidade e os investigadores, funcionando como incentivo a esta
atividade.
c) Aprovação do regulamento de start-ups que define a forma como docentes, funcionários e alunos
se podem candidatar à criação de start-ups e spin-offs da Universidade, bem como os apoios
disponibilizados pela Instituição, funcionando como incentivo à sua criação.

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade

A7.2.1. A Instituição dispõe de uma política institucional consistente para a prestação de
serviços à comunidade, adequada à sua contribuição para o desenvolvimento regional e
nacional:
Em parte
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A prestação de serviços à comunidade, embora considerada uma componente fundamental das
atividades da UÉvora, referida no plano estratégico de 2015, tem um estado de desenvolvimento
ainda insuficiente, como é reconhecido no RAA ao afirmar-se que “…é também uma componente em
que a Universidade de Évora tem indicadores algo insipientes e em que necessita de melhorar e de
incrementar a curto e médio prazo”. Merecem referência a realização de trabalhos de consultadoria
e de estudos para diversas entidades externas nacionais e internacionais, públicas e/ ou privadas,
bem como a realização de ensaios e análises laboratoriais em diversos laboratórios da Universidade.
Para promover esta componente, foi aprovado o regulamento de prestação de serviços com o
objetivo de incentivar os investigadores a envolverem-se em ações de prestação de serviços à
comunidade, concedendo ao investigador principal autonomia para gerir o orçamento dos projetos,
depois de deduzida uma verba a título de “overhead” e revertendo para as unidades orgânicas uma
parte significativa (80%) deste “overhead”. Por outro lado, diversos serviços da Universidade apoiam
a elaboração de propostas de prestação de serviços e fazem o acompanhamento administrativo e
financeiro. 
Durante a visita, constatou-se que, ultimamente, tem aumentado o n.º de contratos de prestação de
serviços, bem como o valor/contrato. Também na oferta de educação contínua se verifica um
crescendo assinalável.
De realçar ainda a participação, como acionista, da Universidade de Évora no Parque do Alentejo de
Ciência e Tecnologia (PACT) e a aprovação, pelo Alentejo2020, de diversos projetos de co promoção
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com empresas e de ações coletivas, visando a posterior transferência de conhecimento através de
prestação de serviços.
No domínio das atividades artísticas e culturais, constata-se a realização anual de centenas de
eventos abertos ao público, desde concertos de música, apresentações de livros, sessões de cinema,
comemoração de datas simbólicas, exposições, cerimónias e seminários de homenagem a figuras
ilustres, eventos de teatro e conferências, simpósios e seminários de índole científica. De destacar
também as ações de responsabilidade e solidariedade social, desenvolvidas em particular pela
Escola de Artes, visando a angariação de fundos para instituições de solidariedade social e/ou de
beneficência. De referir ainda a Agenda e Portfólio Cultural e Artístico da Universidade para
divulgação das atividades, quer junto do público em geral e especializado quer junto de potenciais
mecenas. 
Na área do desporto, a UÉvora tem pugnado por uma maior participação de estudantes, não só no
desporto de competição como em atividades de manutenção e de apoio à comunidade, com base no
estabelecimento de parcerias com vários agentes da sociedade, merecendo referência o projeto para
estimular ambientes saudáveis, promotores de reflexão sustentada sobre os determinantes da saúde
e da aposta na crescente qualidade de vida.

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias

A7.3.1. A instituição tem uma política de captação de receitas próprias e o seu nível é
adequado:
Sim
A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A UÉvora prossegue uma política de captação de receitas próprias assente em três principais eixos:
propinas; prestação de serviços; projetos de investigação e desenvolvimento.
No que se refere à componente de propinas, a Universidade procura aumentar o seu valor anual,
essencialmente, através do reforço da internacionalização do ensino, com a captação de novos
estudantes internacionais. Neste âmbito merecem realce as ações empreendidas em São Tomé e
Príncipe que, através da realização de ensino deslocalizado, permitiram a captação de mais de 100
novos alunos, bem como no Brasil (através da presença em feiras e de divulgação na internet) e em
Cabo Verde (através da rede de alumni), de que resultou um aumento muito considerável no número
de candidatos a estudantes internacionais vindos destes países. Fruto desta estratégia, a Instituição
tem cerca de 14% de estudantes internacionais, provenientes de cerca de 80 países. Em
complemento, a nível nacional tem procurado otimizar a oferta de vagas em cursos do 1º ciclo, tendo
em conta a procura e a capacidade instalada na Universidade. 

No que concerne à prestação de serviços, a Instituição tem procurado criar incentivos à prestação
de serviços (aprovação do regulamento de prestação de serviços) e reforçar o estabelecimento de
protocolos de colaboração com instituições públicas e privadas, de que já resultou um aumento
notório do número de protocolos existentes. Merece ainda destaque o aumento das prestações de
serviços em matéria de análises laboratoriais, prestadas a entidades públicas e privadas (exemplo:
laboratório da água, enologia), procurando-se obter a certificação dos laboratórios para potenciar
ainda mais esta componente.

A componente de projetos de investigação e desenvolvimento teve um incremento muito significativo
nos últimos anos, fruto da estratégia concertada da Universidade e dos seus Centros de Investigação,
merecendo realce, pelo seu significado e valor associado, os projetos europeus (H2020, Life, etc.),
bem como os projetos financiados via fundos regionais (Alentejo2020).
Constata-se que, ao longo dos últimos três anos, o valor de receitas próprias ronda um total de 21
milhões de euros por ano, dos quais, cerca de 6,5 milhões de euros são propinas, 3 milhões resultam
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de prestações de serviços e o restante é fruto de projetos de investigação financiados.
Para além dos três eixos acima mencionados, merece referência a atenção que a UÉvora está a
dedicar à rentabilização dos cerca de 1500 hectares de propriedades agrícolas e florestais que
possui.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Sim
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A UÉvora prossegue uma política de cooperação com instituições nacionais, quer no âmbito regional,
quer no âmbito nacional, nomeadamente no que diz respeito a instituições do ensino superior,
entidades sociais, culturais e artísticas, bem como com entidades do tecido produtivo e empresarial.
Merecem destaque alguns exemplos que são demonstrativos da estratégia de cooperação nacional:
1. Colaboração com instituições de Ensino Superior:
A UÉvora integra a Rede Nacional de Escolas Doutorais (RnED), constituída por nove instituições de
ensino superior (Universidades de Aveiro, Beira Interior, Évora, Madeira, Porto, Trás-os-Montes e
Alto Douro, Católica Portuguesa, Nova de Lisboa e o Instituto Universitário de Lisboa) e que tem
como objetivo a promoção da melhoria da qualidade dos programas de doutoramento em Portugal,
bem como reforçar a posição dos membros na formulação das políticas nacionais de educação e
ciência.
De referir ainda as muitas parcerias estabelecidas no domínio da I&D.

2. Colaboração ao nível regional
A UÉvora integra o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT), constituído por cinco
componentes estruturais - Sistema de Incubadoras de Base Tecnológica, Sistema de Infraestruturas
Científicas e Tecnológicas, Sistema de Infraestruturas com Forte Potencial Sinérgico, Sistema de
Zonas e Parques Industriais e Tecnológicos, onde se destaca o PACT – Parque do Alentejo de Ciência
e Tecnologia, SA, detido a 75% pela UÉvora. 
Destaque para os protocolos de colaboração assinados com empresas, realçando-se o que envolve a
Tecnidelta, Equipamentos Hoteleiros, Lda, empresa do Grupo Nabeiro – Delta Cafés e o que associa
a Coudelaria de Alter do Chão | Companhia das Lezírias, para ativação da Unidade Clínica da
Coudelaria de Alter. 
De destacar ainda a colaboração com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara
Municipal de Beja, para a execução do Plano de Ação para a Villa Romana de Pisões e a criação no
sítio arqueológico de um Campo Experimental para as Arqueociências e Ciências do Património.
3. Colaboração ao nível nacional
Merecem referência:
- A cooperação, na área das Tecnologias da Saúde, com a SPMS – Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, no domínio da telessaúde, homecare e telemedicina;
- A criação de uma cátedra dedicada à área aeroespacial, intitulada CEiiA em Aeroespacial, fruto de
contrato assinado com o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) e com a FCT;
- Integração da UÉVora no Cluster Smart Cities Portugal, estrutura que atua de forma coletiva entre
empresas, centros de conhecimento e inovação em matéria de cidades inteligentes;
- Integração da UÉvora no Cluster dos Recursos Minerais, evolução do Cluster da Pedra Natural; 
- Parceria entre o Turismo de Portugal, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a
Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto Politécnico de Santarém
para a criação de um Observatório de Turismo Sustentável.
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A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Sim
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Constata-se que a internacionalização constitui um objetivo estratégico da UÉvora, incorporando
duas vertentes: Ensino e Investigação.
No que concerne ao desenvolvimento da internacionalização do ensino, a UÉvora tem intensificado e
diversificado a divulgação internacional da Universidade de Évora, nomeadamente através da
presença em feiras e eventos internacionais, reforço do número de protocolos internacionais
assinados e aumento do número de cursos em parceria com outras instituições de ensino superior
estrangeiras, recorrendo ainda ao estabelecimento de acordos com empresas especializadas na
divulgação de oferta formativa na internet e em redes sociais. 
A nível da internacionalização do ensino, merece ainda ser destacada a criação de cursos
deslocalizados em S. Tomé e Príncipe. Dos acordos estabelecidos, resultaram a oferta de edições dos
Mestrados em Gestão, Matemática Aplicada e Engenharia Informática, bem como o Doutoramento
em Ciências da Educação, com um total de mais de 100 alunos. A UÉvora realça que, apesar da
deslocalização, os cursos oferecidos em São Tomé e Príncipe funcionam exatamente nas mesmas
condições que em Évora, obedecem ao mesmo plano de estudos e são lecionados pelo mesmo corpo
docente (avaliado e acreditado pela A3ES) e obedecem aos mesmos princípios de qualidade e rigor
que orientam a oferta formativa da Universidade.
Merece referência o estabelecimento de acordos de dupla titulação, sendo apontados os acordos
estabelecidos com a Universidade da Extremadura (Espanha), CAPES-PLI (Brasil) e diversos
convénios de cotutela no âmbito dos Terceiros Ciclos.
De destacar ainda a oferta de cursos em e-learning e b-learning, o que contribui para a
internacionalização do ensino ao captar estudantes provenientes de diversas regiões do mundo sem
necessidade de se deslocarem à Universidade de Évora. 
Realce-se a participação em vários projetos internacionais de mobilidade académica entre países
europeus e terceiros (e.g. Erasmus Mundus, Fusion, Emma-West) o que tem permitido aumentar o
número de estudantes internacionais provenientes das mais diversas regiões do globo, incluindo
Vietname e Bangladesh, pelo que a UÉvora tem um número significativo de alunos internacionais,
cerca de 14% do total de alunos, muitos deles a realizar cursos para obtenção de grau.
A internacionalização da investigação tem sido desenvolvida, essencialmente, a partir do
estabelecimento de parcerias com instituições internacionais e na adesão a redes internacionais de
elevada relevância, destacando-se neste âmbito a participação da UÉvora na iniciativa europeia EIT
Health, na área da saúde e do envelhecimento ativo. Em consequência dos esforços de
internacionalização da investigação verifica-se um grande incremento no número de projetos
europeus candidatados e financiados, sendo de realçar a participação e mesmo a liderança de
projetos H2020 e Life, bem como o número assinalável de artigos científicos em colaboração com
investigadores de todo o mundo.

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de
ensino universitário:
Em parte
A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
IA Universidade de Évora possui um património arquitetónico com duas dezenas de imóveis, estando
um classificado como monumento nacional e outros dois como de interesse público. De destacar a
existência de polos especializados noutros locais do Alentejo que permitem complementar e
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valorizar o trabalho desenvolvido pelos docentes e estudantes, destacando-se o Polo da Mitra, o
Laboratório LIRIO em Estremoz, o Laboratório de Ciências do Mar (CIEMAR), situado no Polo de
Sines e o Polo de Alter do Chão.
Os espaços estão distribuídos pelas 5 unidades orgânicas, pelo hospital veterinário e pelos diversos
serviços, sendo de uso comum uma área de cerca de 63.000 m2.
De um modo geral, pode dizer-se que a Instituição dispõe de instalações com características
adequadas à sua missão e à dimensão da sua população académica. Contudo, constata-se e é
corroborado pelo RAA, que algumas instalações necessitam de intervenção, de um modo geral de
moderada dimensão, nomeadamente: no Complexo dos Leões, um dos edifícios necessita de uma
intervenção de fundo; no Colégio Mateus D’Aranda, o anexo necessita de intervenção; na Escola de
Ciências e Tecnologias alguns edifícios necessitam de pinturas interiores e exteriores e/ou de
remoção de coberturas com amianto, o sistema de abastecimento de água e drenagem de esgotos de
todo o Pólo precisa de ser totalmente revisto e algumas das instalações agropecuárias necessitam de
obras; na Escola de Enfermagem S. João de Deus (ESESJD), o anexo necessita de substituição da sua
cobertura.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A UÉvora demonstra ter uma preocupação particular com a área social, procurando minimizar os
obstáculos que possam impedir os seus estudantes de ter sucesso na frequência e conclusão dos
seus cursos.
Para tal, procura tornar o mais eficiente possível a utilização pelos seus estudantes do sistema de
apoios sociais diretos, pelo que aumentou nos últimos anos letivos o número de candidaturas a
bolsas da DGES e o número de bolseiros, tendo o valor das bolsas de estudo atribuído aos seus
estudantes ultrapassado os 2.280.000€, no ano letivo 2015/16. Constata-se ainda uma evolução
positiva do número de bolseiros que recebe complemento de alojamento, verificando-se que mais de
75% das camas disponibilizadas pela Instituição são ocupadas por estes estudantes.
Em complemento ao sistema de apoios sociais diretos, a UÉvora disponibiliza um conjunto de
modalidades de apoio social indireto concedendo acesso à alimentação, dispondo de um refeitório
central e de bares locais concessionados mas assegurando aos estudantes refeições ao mesmo preço
do refeitório central, ao alojamento (7 residências universitárias, num total de 527 camas), a
serviços de saúde e a outros apoios educativos, bem como o apoio a atividades culturais e
desportivas.
A Universidade disponibiliza o Fundo de Apoio Social, dirigido a estudantes de 1ºe 2º ciclo e
Mestrado Integrado, que visa apoiar os estudantes, em comprovada situação de carência económica,
no pagamento de propinas e/ou alojamento em residência universitária e/ou alimentação em
refeitório dos Serviços de Ação Social. A verba consignada a este programa tem sido reforçada nos
últimos anos por via do mecenato.
Em casos extremos, a Universidade apoia estudantes que apresentam situações socioeconómicas
débeis através de refeições gratuitas no refeitório dos Serviços.
Tem sido feito investimento na procura de mecenas que possam contribuir para a formação dos
estudantes, constatando-se que, presentemente, 19 mecenas apoiam cerca de 50 estudantes.
Destaca-se o caso da Fundação Joana Vasconcelos que apoia estudantes da Universidade de Évora,
de nacionalidade portuguesa e com baixo rendimento económico e com bom aproveitamento escolar,
que estudem no domínio das Artes Visuais ou Design.
Na área da saúde, protocolos com clínicas de várias especialidades permitem aos estudantes
acederem a consultas e /ou serviços a custos reduzidos ou mesmo gratuitos. Os estudantes
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deslocados podem realizar consultas de medicina geral sem custos.
Merece também destaque a criação do Banco de Roupas (disponibiliza roupa a quem mais precisa,
sobretudo estudantes carenciados e de mobilidade) e do Banco de Livros (promove a recolha e
partilha gratuita de livros, fomentando a sua reutilização de modo a estimular hábitos de leitura). 
A UÉvora dedica particular atenção ao desporto universitário e às atividades de tempos livres,
fomentando a sua prática na população académica. 
Os estudantes ouvidos durante a visita mostraram muito apreço pelos Serviços Sociais.

A12. Informação para o exterior

A12.1. A Instituição publicita de forma adequada informação sobre a oferta educativa,
incluindo os relatórios de autoavaliação e avaliação externa e das decisões da Agência:
Sim
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Constata-se que a UÉvora promove a publicação sistemática de informação, quer da sua oferta
educativa, quer dos resultados do desempenho da instituição, dispondo de meios eletrónicos de
difusão, ancorados na plataforma SIIUÉ (Sistema de Informação Integrado da UÉ) que alimenta o
portal institucional e a Área do Estudante (http://www.estudar.uevora.pt). Este espaço agrega
informação relativa às características da oferta formativa (candidaturas, modos de acesso, números
de vagas, provas específicas, notas de entrada de anos anteriores), reúne informação académica
(planos de estudo, editais de abertura, valor, calendários e modalidades de pagamento das propinas,
regulamento escolar e procedimentos académicos), bem como informação sobre as diferentes
vertentes do apoio ao Estudante.
O portal da UÉ dispõe de “links” diretos para o Portal de Emprego, para o Repositório Digital de
Publicações Científicas da própria Universidade, para o Moodle (ferramenta de apoio ao ensino de
uso generalizado), para o webmail (página para acesso remoto ao correio eletrónico) e para redes
sociais institucionais, nomeadamente para o facebook, assim como informação direcionada aos
estudantes internacionais e aos antigos alunos.
O módulo de Gestão de Notícias e Informações permite agilizar as ações de interface com as
comunidades interna e externa, mormente pelo tratamento dado às áreas cultural, artística e
desportiva. 
Merece ainda destaque a conexão do portal com a página do Gabinete de Planeamento e Garantia da
Qualidade que disponibiliza informação sobre os resultados da avaliação e acreditação dos vários
ciclos de estudos, nomeadamente os relatórios de autoavaliação e de avaliação externa, assim como
as decisões da A3ES. Esta página faz também a divulgação dos vários componentes do Sistema
Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), bem como de estudos sobre a temática da qualidade e da
avaliação, incluindo os relatórios resultantes dos inquéritos aos diplomados da UÉvora, os quais
permitem acompanhar o seu percurso profissional.

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. UNIVERSIDADE: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos
acreditados:
- Seis ciclos de estudos de licenciatura, dois dos quais técnico-laboratoriais;
- Seis ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em pelo menos três áreas diferentes compatíveis com a
missão própria do ensino universitário.
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INSTITUTO UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos
acreditados:
- Três ciclos de estudos de licenciatura;
- Três ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em área ou áreas compatíveis com a missão própria do
ensino universitário.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe
de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos acreditados:
- Um ciclo de estudos de licenciatura;
- Um ciclo de estudos de mestrado.
Sim
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Sendo uma Universidade, a Universidade de Évora declara oferecer os seguintes ciclos de estudos
acreditados pela A3ES:
• Três ciclos de estudos de Mestrado Integrado com 602 estudantes inscritos
• Quarenta ciclos de estudos de Licenciatura com um total de 3659 estudantes inscritos; 
• Oitenta e seis ciclos de estudos de Mestrado com um total de 970 estudantes inscritos; 
• Trinta e seis ciclos de estudos de doutoramento com um total de 543 estudantes inscritos.

A14. Corpo docente

A14.1. A Instituição dispõe, no conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade
docente ou de investigação, a qualquer título, na Instituição, no mínimo:
- Um doutor por cada 30 estudantes;
- Um doutor em regime de tempo integral por cada 60 estudantes.
Sim
A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Para um total de 5774 estudantes, a Instituição dispõe de:
• 494,6 (ETI) docentes doutorados, ou seja, 11,7 estudantes por cada doutor ETI.
• 480 docentes doutorados em regime de tempo integral, ou seja, 12 estudantes por doutor em
tempo integral.

A15. Observações

A15. Observações
<sem resposta>

II - Avaliação das Unidades Orgânicas
B1. Ensino

B1.1. Adequação da oferta educativa
Apreciação geral da adequação da oferta formativa das Unidades Orgânicas da Instituição, face,
designadamente, à missão de uma Instituição de natureza universitária.
A oferta formativa da Universidade de Évora é competência de cinco unidades orgânicas: três
Escolas Universitárias (Escola de Artes, Escola de Ciências e Tecnologia e Escola de Ciências
Sociais), uma Escola Politécnica (Escola Superior de Enfermagem São João de Deus) e o Instituto de
Investigação e Formação Avançada - IIFA. 
As Escolas oferecem programas de estudos do 1º e 2º ciclos, dos quais três são mestrados

pág. 15 de 31



AINST/16/00025 — Relatório preliminar da CAE
integrados oferecidos pelas Escolas de Artes (Arquitetura) e de Ciências e Tecnologia (Medicina
Veterinária e Engenharia de Biossistemas/ Biosystems Engineering). 
O Instituto de Investigação e Formação Avançada é uma unidade orgânica que tem como missão
apoiar a atividade de investigação e os ciclos de estudo de formação avançada, nomeadamente os
terceiros ciclos (com 36 programas de doutoramento) e mestrados em associação com instituições
de ensino superior internacionais (com 3 programas de mestrado Erasmus Mundus).

Escola das Artes
A oferta é adequada à missão de uma Instituição de natureza universitária. Número de vagas
disponíveis preenchido à exceção do mestrado em Design (15/16) que não preencheu nenhuma vaga
disponível, o que contrasta com a atratividade da respetiva licenciatura. Embora a oferta de vagas
seja limitada, principalmente nos programas de 2º ciclo, a Escola consegue obter um bom
desempenho na atração de novos alunos, sendo de destacar a grande atratividade do mestrado
integrado em Arquitetura.
Escola Superior de Enfermagem
A oferta é adequada à missão de uma Instituição de natureza politécnica. O ciclo de estudos de
licenciatura em Enfermagem apresenta grande procura preenchendo as vagas disponíveis. Os
programas de 2º ciclo, apesar de oferecerem um número escasso de vagas, não aparentam ter
grande atratividade. Desta forma, pode concluir-se que a oferta da Escola tem uma procura
diferenciada para programas de 1º ciclo (grande) e para programas de 2º ciclo (pequena).
Escola de Ciências e Tecnologia
A oferta é extensa e adequada à missão de uma Instituição de natureza universitária. Os programas
de 1º ciclo têm uma atratividade razoável, à exceção de formações em áreas das Ciências Básicas
(por exemplo, Matemática e Química). Quanto aos mestrados, nota-se a preocupação da Escola em
descontinuar cursos com menor atratividade, muito embora e à exceção do mestrado integrado em
Medicina Veterinária, os cursos oferecidos revelem pouca atratividade ficando alguns deles
rarefeitos, ou mesmo desertos, com muitas vagas por preencher.
Escola de Ciências Sociais
A oferta é extensa e adequada à missão de uma Instituição de natureza universitária. Em termos
gerais, verifica-se uma grande preocupação da Escola em descontinuar um número significativo de
cursos, tanto de 1º ciclo como de 2º ciclo.
Os programas de 1º ciclo têm uma boa atratividade, com o preenchimento quase total das vagas
disponíveis. Contudo, apesar da política de descontinuidade de cursos de mestrado, continua a
verificar-se pouca atratividade por estes cursos notando-se, num número significativo deles, muitas
vagas por preencher.
Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA)
O IIFA é uma unidade orgânica dotada de, apenas, um docente doutorado que tem como missão
apoiar a atividade de investigação e os ciclos de estudo de formação avançada. 
Os 2 programas de mestrado europeu em funcionamento apresentam boa atratividade.
Relativamente aos 36 programas de doutoramento ativos, verificam-se atratividades diferenciadas
entre as várias ofertas, verificando-se na maioria deles uma significativa diferença entre as vagas
disponibilizadas e as inscrições efetivas.
Durante a visita recolheu-se a informação de que a baixa atratividade da generalidade dos
programas de segundo e terceiro ciclo se fica a dever a razões de ordem económica e também ao
facto de os licenciados encontrarem emprego, não tendo tempo nem motivação para prosseguirem
estudos pós-graduados.

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
Da análise da informação fornecida pelo RAA e da recolhida durante a visita à Instituição, pode
retirar-se as seguintes conclusões:
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1. Alunos de 1º Ciclo - Na globalidade, há uma grande estabilidade no número de alunos em todas as
Escolas, superando algumas pequenas diferenças que se verificam entre programas;
2. Alunos de mestrado integrado - Há um excelente desempenho na captação de estudantes,
preenchendo sempre as vagas disponíveis nos dois mestrados oferecidos no ano letivo 2015/2016, as
quais se mantêm constantes ao longo dos anos letivos;
3. Alunos de 2º Ciclo - A relação entre alunos de 1º ciclo e de 2º ciclo é deveras diminuta. A
percentagem de alunos do 2º ciclo no conjunto destes alunos é de 5%, 8%, 19%, 27%, nas Escolas de
Enfermagem, Artes, Ciências e Tecnologia e Ciências Sociais, respetivamente; 
4. Alunos de mestrado internacionais - Embora a oferta seja limitada (uma média de apenas 30
alunos inscritos no 1º ano, nos 3 programas oferecidos nos 3 anos letivos em avaliação), sendo que
há melhor desempenho de 1 desses programas, com uma média de 19 alunos, cabendo aos dois
restantes as médias de 8 e 3 alunos;
5. Alunos de doutoramento - Com uma média de 150 alunos inscritos no 1º ano numa oferta global
de 36 programas de 3º Ciclo, a procura parece estabilizada neste ciclo de estudos. A média de 4
alunos por curso disfarça, ainda assim uma grande assimetria na procura destes programas,
verificando-se uma rarefação ou deserto em muitos deles. Relativamente ao número total de alunos
inscritos, verifica-se uma evolução negativa ao longo dos 3 anos em avaliação (682, 652, 543).

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
Escola das Artes
1º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 110 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 161 alunos (68%).
Mestrado integrado: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 11 quando se
verifica um número médio de inscritos no 1º ano de 73 alunos (27%).
2º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 17 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 31 alunos (55%).
O número de diplomados, em cada curso, mantém-se sensivelmente constante ao longo do período
em avaliação. Relativamente ao aproveitamento escolar em geral, verifica-se um melhor
desempenho nos programas de 1º Ciclo do que nos de 2º Ciclo e ainda melhor do que no mestrados
integrado. 
A Escola de Enfermagem apresenta as mais altas taxas de concretização da UÉvora em termos do
número de diplomados versus inscritos.
Nos últimos 3 anos obtiveram o diploma 56 alunos por ano do curso de licenciatura em Enfermagem,
sendo que no mesmo período entraram uma média de 81 alunos por ano (69%). 
No 2º Ciclo, o número médio de diplomados foi de 9 quando se verifica o mesmo número médio de
inscritos no 1º ano, que representa uma proporção de 100%. 
Escola de Ciências e Tecnologia. 
1º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 310 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 435 alunos (71%).
Mestrado integrado: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 38 quando se
verifica um número médio de inscritos no 1º ano de 66 alunos (58%).
2º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 113 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 189 alunos (60%).
Escola de Ciências Sociais
1º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 305 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 475 alunos (64%).
2º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 170 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 260 alunos (65%).
Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA)
2º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 20 quando se verifica um
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número médio de inscritos no 1º ano de 30 alunos (67%).
3º Ciclo: Nos 3 anos em avaliação, o número médio de diplomados foi de 78 quando se verifica um
número médio de inscritos no 1º ano de 150 alunos (52%).
Pode dizer-se que relativamente ao aproveitamento escolar em geral, se verifica um melhor
desempenho nos programas de 1º Ciclo do que nos de 2º Ciclo e 3.º ciclo e ainda melhor do que nos
mestrados integrados. Em muitos cursos de 2º ciclo e 3.º ciclo verifica-se a ausência prolongada de
diplomados nos anos em avaliação facto que, de algum modo, é mascarado pelo bom desempenho de
alguns (poucos) cursos.

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Da análise da informação fornecida pelo RAA e da recolhida durante a visita à Instituição, pode
retirar-se as seguintes conclusões:
1. Os rácios de doutores por aluno (mínimos de um doutor por cada 30 estudantes e de um doutor
em regime de tempo integral por cada 60 estudantes no subsistema universitário e um mínimo de
um doutor ou especialista por cada 30 estudantes no subsistema politécnico) são largamente
satisfeitos em todas as escolas;
2. Na Escola de Enfermagem, dada a sua natureza politécnica, também são satisfeitos os requisitos
do Artigo 49, n.º 1c) do RJIES que impõe que: “no conjunto dos docentes e investigadores que
desenvolvam atividade docente ou de investigação, a qualquer título, na instituição, pelo menos 15
% devem ser doutores em regime de tempo integral e, para além destes, pelo menos 35 % devem ser
detentores do título de especialista, os quais poderão igualmente ser detentores do grau de doutor;
3. Em todas as Escolas, o número de doutores ETI aproxima-se do número de doutores, significando
que o corpo docente é constituído maioritariamente por docentes em tempo integral e um número
residual de docentes a tempo parcial, exceto na Escola de Artes onde mais de 50% dos docentes se
encontra em tempo parcial, o que é compreensível atendendo à natureza da sua oferta formativa.
Do exposto, pode afirmar-se que o corpo docente das Unidades orgânicas da UÉvora é um corpo
docente bem qualificado e adequado à missão a que a universidade se propõe.
Durante a visita à Instituição foi possível verificar que a distribuição de serviço docente é
equilibrada em todas as Escolas e que obedece a um Regulamento próprio. Também se verifica um
aproveitamento integral dos recursos humanos disponíveis numa preocupação com a
multidisciplinaridade.

B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
O corpo docente das Unidades Orgânicas apresenta um grau de estabilidade muito elevado,
contabilizando-se em três escolas mais de 90% de professores a tempo integral com mais de três
anos de contrato, a saber: Escola de Ciência e Tecnologia (95.59 %); Escola de Ciências Socias
(94.53%) e Escola Superior de Enfermagem (91,05%). 
Na Escola de Artes a percentagem de docentes nas mesmas circunstâncias, reduz-se para 61.97%,
diferença derivada do número tradicionalmente elevado de docentes convidados que, conforme o
RAA “se justifica pela necessidade de convocar para os seus ensinos os saberes específicos de
artistas conceituados”. A Reitoria da UÉvora tem procurado aumentar o número de docentes de
carreira nesta UO, linha de ação comprovada nos dados apresentados que fizeram passar os valores
de ETIs dos docentes de carreira de 35,5, no ano letivo de 2012/2013, para 42 em 2016/2017. Em
sentido inverso os ETIs de docentes convidados passaram de 38.4 para 24.2 nas mesmas datas. 
No RAA da UO observa-se com reservas esta evolução numa colaboração sublinhada como
fundamental aos desígnios da Escola das Artes, considerando-se que “a contenção a nível dos
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docentes convidados se encontra no limite possível.” 
O elevado grau de estabilidade demonstrado não encontra a mesma dinâmica na evolução das
carreiras, encontrando-se na generalidade as UO em incumprimento no que respeita aos ratios de
professores catedráticos e associados previstos no ECDU e RJIES, convergindo com uma tendência
identificada a nível nacional justificada pelo congelamento de carreiras consequente à crise
económica vivida. 
A questão etária é referida com preocupação na Escola de Enfermagem (UEESESJD) - 1/3 do corpo
docente com 60 ou mais anos - e na Escola de Ciências Sociais (ECS) que revela especial atenção à
proximidade das reformas e a possibilidade de antecipação das mesmas, sobretudo nas categorias
superiores da carreira (professores catedráticos e associados).
No domínio da formação do corpo docente, assinale-se os esforços feitos, sobretudo, nas Escolas de
Enfermagem e das Artes. Na primeira (ESESJD), formaram-se 10 doutores entre 2007 e 2016, seis
dos quais na vigência do período em análise, encontrando-se mais 9 docentes em processo de
doutoramento há mais de um ano. Na segunda (EA), doutoraram-se 19 docentes (Departamento de
Arquitetura 7; Departamento de Artes Cénicas 1; Departamento de Artes Visuais e Design 4 e
Departamento de Música 7) – encontrando-se em processo de doutoramento apenas um elemento.
Ambas as UO revelam uma dinâmica de formação relevante em áreas carentes de doutores. Nas
Escolas de Ciência e Tecnologia e Ciências Sociais não são evidenciados programas de formação
avançada, o que se explica pela plenitude de doutorados na generalidade dos respetivos corpos
docentes.
Durante a visita constatou-se que algumas Escolas estão também a promover outro tipo de ações de
formação para os docentes, nomeadamente no domínio das metodologias de ensino/aprendizagem e
da língua inglesa.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
As Unidades Orgânicas da Universidade de Évora encontram-se em grande parte instaladas em
edifícios históricos, incluindo um imóvel classificado como monumento nacional (Colégio do Espírito
Santo) e dois como de interesse público. Esta circunstância exige uma permanente capacidade de
adaptação dos espaços às novas funções e, por outro lado, uma maior vigilância nas tarefas de
manutenção e conservação do património edificado. 
A Escola de Ciências Sociais encontra-se distribuída por dois edifícios, o Colégio do Espírito Santo
(CES) e o Colégio Pedro da Fonseca (CPF). Relativamente ao primeiro imóvel, as considerações
supramencionadas refletem-se no RAA, ao considerar que os espaços se encontram conservados
“embora se verifique alguma inadequação aos fins a que se destinam, uma vez que, tratando-se de
um edifício histórico apresenta algumas limitações intransponíveis, condicionando o conforto de
quem os ocupa”.
A Escola de Artes, ocupa igualmente dois edifícios: o Colégio Mateus d’Aranda e o Colégio dos Leões.
O RAA refere várias limitações que resumimos no essencial: O Departamento de Música parece ser o
mais afetado, por um lado pela forte limitação de espaços que se verifica no Colégio Mateus
d’Aranda e depois pela necessidade de insonorização do Auditório “tendo em conta as perturbações
resultantes das componentes letivas, durante a realização de concertos públicos”, problema
extensível às salas onde se encontram os instrumentos de percussão, carentes igualmente de
isolamento sonoro. Parte destas limitações foram entretanto resolvidas.
Relativamente ao Colégio dos Leões existe já um plano de intervenções, com algumas em projeto e
outras já em curso, tendo presente os principais problemas detetados, nomeadamente de
climatização e da criação de um sistema de extração de poeiras do Laboratório de Madeiras, entre
outros aspetos mais no domínio da manutenção e criação de novos espaços, reivindicados pela EA,
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nomeadamente uma Sala de Exposições. 
A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) beneficia do facto de a maioria das instalações serem de
construção mais moderna, ou com intervenções recentes, apresentando segundo o RAA, um estado
de conservação adequado. Por outro lado, usufrui de um conjunto de laboratórios especializados
noutras localidades do Alentejo, nomeadamente os Polo da Mitra e de Alter do Chão, em apoio às
Biologia, Ciências Agrárias e Medicina Veterinária, o Laboratório LIRIO em Estremoz (Geociências)
e o Laboratório de Ciências do Mar em Sines. 
A principal dificuldade identificada no RAA relativamente a UO da Escola Doutoral (IIFA), é a da
dispersão das instalações afetas às Unidades de Investigação que integram o seu universo,
necessitando “de um espaço físico que reúna de forma natural os [respetivos] alunos”. 
Em síntese e tendo presente que as Unidades Orgânicas se encontram em grande parte em edifícios
não construídos de raiz, adaptados faseadamente às suas novas funções, o RAA ilustra bem os
condicionamentos existentes, que se encontram devidamente inventariados pela Reitoria e grande
parte em fase de resolução e/ou de projeto de intervenção, sendo os casos mais complexos os das
Escolas de Ciências Sociais e de Artes, num panorama geral de dotação de instalações adequadas à
missão e à dimensão da Universidade.

B4. Atividades de investigação e desenvolvimento
Apreciação geral das atividades de investigação e desenvolvimento nas Unidades Orgânicas.
As atividades de investigação e desenvolvimento na Universidade de Évora encontram-se em grande
parte centralizadas na unidade orgânica Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA),
conforme o previsto nos estatutos da instituição (art.º 58.º) que refere que o IIFA “tem como missão
apoiar a atividade de investigação e os ciclos de estudo de formação avançada, nomeadamente os
terceiros ciclos e mestrados em associação com as instituições de ensino superior internacionais”.
A criação do IIFA resultou de uma recomendação da European University Association (EUA), no
âmbito do processo de avaliação institucional, efetuada em 2007, e evoluiu para o modelo de Escola
Doutoral, concentrando toda a atividade ao nível dos terceiros ciclos de ensino, estabelecendo a
ponte entre a atividade formativa e os centros de investigação integrados na UÉvora, os polos de
unidades de investigação supra institucionais, e as 3 Cátedras especializadas em atividade.
A condição supradisciplinar do IIFA encontra-se bem definida nos seus objetivos estratégicos
procurando “promover e divulgar a investigação, promover ligações interdisciplinares, dinamizar e
executar as orientações, explorando as sinergias, convergências e articulações possíveis entre as
várias áreas científicas, tecnológicas, humanísticas e artísticas e difundir a investigação “produzida”
na UÉvora.” 
No conjunto de unidades de investigação integradas na UO IIFA/UÉ destacam-se as seguintes: 
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, Instituto de
Ciências da Terra e Laboratório HERCULES - Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, todas
avaliadas pela FCT com “Excellent” e o Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e
Economia da Universidade de Évora (“Very Good”); 
Salientem-se, ainda, os polos de unidades de investigação interinstitucionais existentes na UE: 
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Pólo CESEM.UE; Instituto de História
Contemporânea / Pólo IHC.CEHFCI; Centro de Investigação em Ciência Política / (CICP) _ Pólo
CICP.UE; MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente / MARE - Pólo MARE.UE, todos com
avaliação “Excellent” da FCT e o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Pólo CICS.NOVA.UE e a
Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Pólo CIBIO/INBIO.UE, ambos com
“Very Good”.
No conjunto o IIFA da UÉvora integra ou participa em 17 unidades de investigação, tendo 7 recebido
a avaliação de Excelente e 3 de Muito Bom.
Note-se, ainda, a existência de 3 Cátedras de investigação, respetivamente a Cátedra Energias
Renováveis, a Cátedra Rui Nabeiro - Biodiversidade e a Cátedra UNESCO em Património Imaterial e
Saber-Fazer Tradicional.
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O RAA informa que o número de investigadores doutorados afetos à UÉvora em unidades de
investigação acreditadas pela FCT ultrapassa os 450, sendo de 163 o número de bolseiros de
investigação. Nos últimos cinco anos, a percentagem de receitas geradas pela investigação no total
de receitas da UÉvora variou entre 12,4% e 21,21%, contabilizando-se 193 projetos (67
internacionais) com financiamento competitivo no valor de 35 milhões de euros e a criação de 12
empresas (start-ups e spin-offs). 

O RAA oferece-nos igualmente os números essenciais relativos à evolução da produção científica
entre 2013 e 2016: 

A – Publicações (total): 949 | 784 | 864 | 974 
Livros e capítulos de livros| 133 | 146 | 322 | 285 
Artigos em revistas internacionais| 618 | 530 | 451 | 582 
Artigos em revistas nacionais | 198 | 108 | 91 | 107 

B – Comunicações (total) 1378 | 1197 | 643 | 878
- em reuniões internacionais| 902 | 787 | 282 | 511 
- em reuniões nacionais | 476 | 410 | 361 | 367 

Ainda no âmbito da valorização económica do conhecimento a UÉvora desenvolveu um papel
determinante, segundo informa o RAA, no aparecimento do PCTA- Parque de Ciência e Tecnologia
do Alentejo e de associações especializadas como o IPES- Instituto Português de Energia Solar.
Em síntese os principais resultados de investigação científica e desenvolvimento tecnológico das
diferentes unidades orgânicas da UÉvora, encontram-se concentrados na UO IIFA, não obstante
serem produto da ação do corpo docente afeto às outras quatro UO da UÉvora. Apesar desta
centralização o RAA informa-nos de algumas especificidades, nomeadamente de projetos de
investigação desenvolvidos aparentemente no âmbito das UO de que são exemplo os referidos na
Escola de Enfermagem (ESESJD). 
Atendendo a que a investigação na UÉvora, apesar de acolhida no IIFA é, de facto, realizada pelos
docentes e investigadores das UO, pode concluir-se que as Escolas de Ciências Sociais e de Ciências
e Tecnologia são as melhor sustentadas em termos de produção científica, em contraste com as
restantes Escolas, Enfermagem e Artes, a primeira no universo do ensino politécnico e a segunda
numa área de difícil contabilização da produção científica.

B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
A área das Artes é considerada no plano estratégico da UÉvora como um domínio estruturante. A
Escola das Artes (EA) concentra a maior parte da produção artística da UÉvora, contemplando artes
performativas e artes não performativas em consonância com a diversidade de áreas
artístico-científicas nela integradas (Arquitetura, Artes Cénicas, Artes Visuais, Design, Música). 
O RAA salienta as seguintes categorias como os principais veículos indicadores de produção artística
da EA relativos aos 5 últimos anos (2012-2016), com os correspondentes resultados anualmente
produzidos no período referido: 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA: EA 2012-16: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
•Organização e participação em exposições – 14 | 112 | 64 | 39 | 30 
•Concertos e audições – 65 | 177 | 90 | 53 | 70 
•Espetáculos e festivais de Teatro / declamação de Poesia – 6 | 17 | 18 | 11 | 19 
•Festivais – 1 | 5 | 6 | 6 | 6 
•Discografia/Videografia – 1 | 4 CD | – | 4 CD | 5 CD 
•Edições de obras musicais – 2| 9 | – | – | 12 
•Curtas metragens e vídeos – –| – | 3 | – | 5

pág. 21 de 31



AINST/16/00025 — Relatório preliminar da CAE
Como se refere constata-se uma prevalência nas tipologias de “concertos e audições” e “organização
e participação em exposições”. O RAA refere um pico muito significativo destes dois tipos de ações
em 2013/14, relacionando-o com o período em que “se registaram os valores máximos de
contratações a nível de docentes convidados”. O RAA salienta igualmente o impacto local e regional
da EA ao nível da programação cultural da cidade de Évora e da região Alentejo. 
No programa da EA sublinhe-se igualmente a ponderação entre a prática artística e reflexão
científica no âmbito das Artes, e a necessidade da promoção do diálogo entre ambas, prioridade que
ganha expressão na atividade de produção artística averbada à UO IIFA, com a referência a um
conjunto de iniciativas onde se cruza criação e investigação, nomeadamente através do CHAIA,
Unidade de I&D especializada em Investigação artística, nomeadamente nas áreas das Artes Visuais
e Design e o polo do CESEM nas áreas da investigação da Musica e Musicologia. Prolonga-se nas
várias formas visíveis desta associação, reflexos do debate em torno da clarificação das fronteiras
entre investigação e criação no domínio artístico, com todas as reconhecidas dificuldades na sua
avaliação e reconhecimento.

Perguntas B6. a B7.

B6. Prestação de serviços à comunidade
Apreciação geral das atividades de prestação de serviços à comunidade (incluindo atividades de
promoção cultural, artística e desportiva) nas Unidades Orgânicas.
De acordo com o RAA todas as escolas procuram atender à região em que a instituição se localiza e
nota-se que estão estritamente vinculadas, procurando estabelecer parcerias e protocolos,
partilhando experiências e saberes de divulgação científica junto das populações. Mencionam
conferências/palestras abertas à comunidade, ciclos de conferências, seminários/workshops,
projetos, protocolos (genéricos e/ou de estágio), uma multiplicidade de atividades que têm
contribuído para consolidar relacionamentos institucionais. Não obstante, essas atividades são
fundamentalmente de extensão à comunidade. 
A título de exemplo, a ESESJD lista um conjunto de atividades desenvolvidas em parceria com
entidades locais de formação em saúde e da promoção de uma vida saudável dirigidas a diferentes
públicos, nomeadamente o Desafio pela Saúde, Évora/Mérida, o Projeto Viver Ativamente em Évora,
o Projeto “Ser & Saber” e o Projeto “Conhecer Global Atuar Local”; na EA destaca-se a dinâmica
empreendida e sustentada que tem proporcionado à comunidade envolvente inúmeras manifestações
culturais e artísticas, nas áreas da Arquitetura, das Artes Visuais e Design, das Artes Cénicas e da
Música, além das ações de responsabilidade e solidariedade social como resposta a um aumento
exponencial da procura por parte de instituições de solidariedade social e/ou de beneficência,
visando especialmente o apoio à angariação de fundos diversos; a ECT evidencia os dias alusivos à
Ciência, a organização de férias científicas, as visitas da comunidade civil às instalações e
laboratórios e a ECS também menciona diversas atividades de interação com a comunidade,
nomeadamente, cursos livres abertos à população em geral, curso de verão Vergílio Ferreira em
parceria com a Câmara Municipal de Gouveia e protocolos estabelecidos com diversas instituições.
A ECT a ECS destacam-se por desenvolver algumas prestações de serviços. A ECT menciona
prestações de serviços às empresas regionais (ex: Porto de Sines, CIMAC), nacionais (ex: Delta,
Refer) e internacionais (ex: Votorantim, Brasil; Governo da Republica Dominicana; Bayer) e a
agricultores da região, que recorrem aos laboratórios e aos investigadores da ECT para realizar
análises, intervenções e outros tipos de consultoria técnica e científica. Por sua vez, a ECS também
apresenta iniciativas que configuram prestações de serviços, como por exemplo as parcerias com a
empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda (DELTA Cafés), a Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES); a Direção-Geral da Educação para acompanhamento e avaliação científica
de projetos de agrupamento/escola, a ADRAL,S.A. - Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo para prestação de consultoria especializada no âmbito de um projeto, a Fundação
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Gulbenkian com vista a desenhar, implementar, acompanhar e avaliar uma proposta de modelo de
educação formal, a Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR) tendente a assessorar a APR em
todos os procedimentos e atividades desenvolvidas tendo em vista a inclusão da divisão 60 da CAE
no âmbito dos apoios a conceder a Portugal pelos Fundos Estruturais da União Europeia, no período
2014-2020. 
O IIFA refere que as unidades e cátedras de investigação realizam prestações de serviços a nível de
trabalhos de consultoria e estudos para diversas entidades externas nacionais e internacionais,
públicas e/ ou privadas. Adicionalmente, nos seus laboratórios, realizam-se ensaios e análises
laboratoriais. Nos últimos cinco anos o IFFA terá assinado 132 contratos de prestação de serviços. A
título ilustrativo mencionam as seguintes prestações de serviços:
● Realização de estudos e consultoria nas áreas da Economia e/ou da Gestão, destacando-se
algumas entidades a quem é prestada esta tipologia de serviços: Autoridade da Concorrência, Cafés
Delta, Câmara Municipal de Évora, CCDRA, INALENTEJO, Instituto Nacional de Estatística (INE),
Ministério do Trabalho e da Segurança Social; 
●Prestações de serviços na área pedagógica aos Agrupamentos de Escolas da região, no âmbito do
Segundo e Terceiro Programa de Territorialização de Políticas Educativas de Intervenção Prioritária.
Também nesta área, prestações de serviços para entidades como a Fundação Gulbenkian e a Direção
Geral da Educação;
●Prestação de serviços de consultoria em áreas agronómicas e ambientais, realização de estudos e
projetos em parceria ou por contrato, com entidades como a Amorim Florestal S.A. ou a ADP -
Adubos de Portugal; 
●Ensaios e análises laboratoriais: análises da componente física do solo, análises físico-químicas, etc.
●Prestação de serviços de assistência científica na área do património para entidades como a
Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. 
De acordo com informação disponibilizada no relatório de atividades de 2016, no triénio de 2014/16,
a UÉvora registou um ligeiro aumento no valor gerado pelas prestações de serviços (3,6%) em 2015,
mas um decréscimo substancial em 2016 (41%). A ECT e o IFFA são as Unidades Orgânicas que
mais contribuem para os valores registados.
Durante a visita, constatou-se que, ultimamente, tem aumentado o n.º de contratos de prestação de
serviços, bem como o valor/contrato. Também na oferta de educação contínua se verifica um
crescendo assinalável. 
De destacar ainda que a prestação de serviços à comunidade se rege por regulamento próprio da
UÉvora, bem como a existência de um único centro de serviços que recebe as “encomendas” e as
distribui a quem reúna as condições para as executar, ao mesmo tempo que presta apoio aos
docentes/investigadores envolvidos na prestação de serviços à comunidade.

B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
De acordo com o RAA, todas as unidades orgânicas da UÉvora estabelecem parcerias nacionais e
internacionais nos seus vários domínios de ação.
As colaborações nacionais são operacionalizadas através de diversas tipologias, relevando, no
entanto, os protocolos com instituições do setor em que cada uma interage (p.e a ESESJD menciona
vários protocolos com instituições de saúde; a ECS releva o programa" Profesores El Corte Inglês -
Lectores de Español en Universidades Portuguesas") e com instituições académicas, por exemplo a
ESESJD durante o ano de 2014 criou o Mestrado em Enfermagem com cinco Escolas de Enfermagem
e de Saúde e a ECT tem parcerias que permitem a lecionação de ciclos de estudo em conjunto, como
é o caso dos 2ºs ciclos em Gestão e Conservação de Recursos Naturais em parceria com o Instituto
Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa; Gestão e Políticas Ambientais em associação com
a Universidade de Aveiro e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e
Paleontologia também em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa. 
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É de relevar a inserção das unidades orgânicas em redes e partenariados internacionais e a sua
institucionalização através de protocolos de cooperação internacional. Essas colaborações visam a
promoção de oportunidades ao nível da mobilidade estudantil e de docentes, de projetos de
investigação conjuntos, de ações pedagógicas em parceria, e de outras iniciativas em colaboração,
promovendo o reforço da qualidade dos ensinos e da investigação. 
A EA e a ECS destacam-se na mobilidade estudantil In e Out, sendo que o total de estudantes que
saíram em programas de cooperação nacional e internacional é consideravelmente inferior em todas
as outras unidades orgânicas. A ESESJD destaca-se na mobilidade In de docentes enquanto a ECS e
a ECT se destacam na mobilidade Out de docentes. Excluindo o IIFA que dada a sua natureza tem
uma elevada percentagem de estudantes estrangeiros, a ECS e a ECT são duas unidades orgânicas
que apresentam um maior peso de estudantes inscritos estrangeiros.
Atendendo à sua missão, o IIFA tem firmado parcerias para promover a oferta de programas
doutorais conjuntos e em associação, nomeadamente, Ciências Agrárias (UE+UAlg), Economia
(UE+UBI), Gestão Interdisciplinar da Paisagem (UL + UE + UAC), Sociologia _ OPENSOC
(UL+UE+UAlg+UNL) e o Phoenix JDP - Dinâmicas da Saúde e do Bem-estar (UNL+UE). Este último,
bem como os Mestrados ARCHMAT (EUROPEAN MASTER in ARCHaeological MATerials Science) e
TPTI (Techniques, Patrimoine et Territoires de Industrie) são cursos ERASMUS-MUNDUS, sendo
assim ministrados em parceria com outras Universidades da União Europeia.

B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de o sistema estar definido a nível institucional (certificado ou não pela A3ES) preencher o
campo B8.3.
B8.1. Evolução do sistema (no caso de sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica)
Apreciação geral da evolução dos sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica, desde a sua
certificação.
<sem resposta>
B8.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistemas não certificados a nível de Unidade
Orgânica)
Apreciação geral do estado de desenvolvimento dos sistemas definidos a nível de Unidade Orgânica
não certificados pela A3ES.
<sem resposta>
B8.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema (no caso de
sistema a nível da Instituição)
Apreciação do contributo das Unidades Orgânicas para o funcionamento do sistema interno de
garantia da qualidade da Instituição.
Da informação recolhida, no RAA e na visita à Instituição, pode concluir-se que as unidades
orgânicas reconhecem a valia do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) porquanto,
suportado pelo Sistema integrado de Informação da UÉvora (SIIUÉ), permite às unidades orgânicas
manter os dados atualizados e uma monitorização contínua de um conjunto de indicadores
fundamentais ao seu bom funcionamento, nomeadamente a nível do ensino, investigação,
internacionalização e recursos humanos, que utilizam ao longo de todo o ciclo de planeamento
interno. 
Para além dos indicadores, o SIGQ contém outras ferramentas de monitorização da qualidade
produzidos pela unidade orgânica designadamente relatórios de unidade curricular, relatórios de
ciclo de estudo, relatórios de escola, inquéritos de opinião aos estudantes e a avaliação de
desempenho do corpo docente e não docente. Acrescem ainda os documentos de apoio aos
procedimentos de melhoria e garantia da qualidade, bem como a definição dos processos e
procedimentos internos a adotar. As unidades orgânicas contribuem para a produção dos resultados
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e deles usufruem para a melhoria do seu funcionamento. Por exemplo a EA menciona diversos
contributos, sendo de realçar que contribui para promover a melhoria e reestruturação do ensino,
através da realização de estudos de viabilidade conducentes à formalização de propostas de novas
ofertas formativas e/ou reformulação dos ciclos de estudos em funcionamento e a implementação,
operacionalização e eficácia do sistema tutorial, vocacionado para dar resposta às reais
necessidades da comunidade discente. No que diz respeito à garantia da qualidade da oferta
formativa, a ECS refere que segue, em primeira instância, as regras estabelecidas em despachos
reitorais, nomeadamente as referentes aos processos de criação de novos ciclos de estudos e de
reestruturação e acreditação dos ciclos de estudo em funcionamento, mas sempre que necessário,
cria mecanismos que ajudem os intervenientes nestas tarefas, como por exemplo a Comissão de
Acompanhamento dos Processos A3ES e Planeamento da ECS. 
Mais especificamente, de acordo com os procedimentos instituídos na UÉvora, as unidades
orgânicas participam no SIGQ através de várias vertentes:
● Processos de autoavaliação e criação de cursos – estes processos são coordenados pela direção
das escolas, em estreita colaboração com os conselhos científico (ou técnico-científico) e pedagógico,
as direções de departamento e as direções de curso. O diretor de curso é o responsável pela
elaboração do relatório de autoavaliação anual do curso, com base nos relatórios de autoavaliação
das unidades curriculares e nos indicadores de qualidade disponibilizados no SIIUÉ, o qual inclui
uma reflexão crítica em termos de pontos fortes, pontos fracos e propostas de melhoria tendo em
conta os referenciais indicados. O relatório de curso é aprovado pela comissão de curso.
● Conselho de avaliação – neste órgão tem assento um docente (presidente do conselho pedagógico)
e um estudante indicado pelos seus pares membros do conselho pedagógico das unidades orgânicas.

● Avaliação dos cursos e das unidades curriculares - através dos indicadores obtidos no SIIUE são
sinalizados os cursos e unidades curriculares que registam uma variação negativa do índice de
comparabilidade em dois anos consecutivos. Os diretores dos cursos e os docentes responsáveis
pelas unidades curriculares nessa situação elaboram um relatório de melhoria, que deve obter o
parecer favorável do diretor do respetivo departamento, antes do seu envio para a apreciação do
conselho pedagógico, que emite um parecer sobre o mesmo. O conselho científico ou
técnico-científico da escola toma conhecimento do parecer do conselho pedagógico, pronunciando-se
sobre os aspetos que considere relevantes, nomeadamente sobre a articulação entre o ensino e a
investigação. O diretor da escola recebe os pareceres do conselho pedagógico e do conselho
científico ou técnico-científico e poderá pronunciar-se sobre as recomendações e plano de ação
global e os aspetos relacionados com a gestão dos recursos humanos e materiais. O conselho de
avaliação recebe todos os relatórios elaborados pelos diversos órgãos e verifica os efeitos das
medidas tomadas.
O conselho pedagógico monitoriza posteriormente a implementação das melhorias propostas no
relatório, em coordenação com o diretor da escola e sob a supervisão do conselho de avaliação.

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de
melhoria

B9.1. Apreciação global das Unidades Orgânicas
Apreciação global da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Dos elementos recolhidos, tanto no relatório de autoavaliação como nas reuniões efetuadas durante
a visita à Instituição, pode inferir-se a seguinte apreciação global da organização e funcionamento
das unidades orgânicas:
- No essencial, não se notam sobreposições importantes na estrutura orgânica da Instituição e os
órgãos de governo das unidades orgânicas satisfazem as condições legais e funcionam regularmente;
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- Oferta formativa adequada ao nível da formação inicial (1º Ciclo e mestrado integrado), da
formação graduada (2º e 3º Ciclos) e da formação não conferente de grau, acompanhada de
conveniente divulgação, captação e acompanhamento dos alunos, sendo assegurado o contacto dos
estudantes com a investigação, mesmo ao nível dos programas de estudo de 1.º ciclo, verificando-se,
contudo, um baixo nível de atratividade ao nível dos 2.ºs e 3.ºs ciclos e insuficiente aproveitamento
escolar ao nível dos 2.ºs e 3.ºs ciclos e dos ciclos de mestrado integrado (número muito baixo de
diplomados anualmente em muitos destes ciclos de estudos); 
- Atividades essenciais de investigação, relacionadas com a formação graduada e em grande parte
centralizadas numa Unidade Orgânica específica, o Instituto de Investigação e Formação Avançada
(IIFA), realizadas por um conjunto de Unidades de Investigação, algumas delas em cooperação com
outras universidades e instituições de investigação portuguesas, muitas delas bem classificadas pela
FCT, embora seis delas estejam classificadas com “Bom” ou “Fair” apenas, sendo ainda de relevar a
participação em projetos internacionais, destacando-se a participação, e mesmo a liderança, de
projetos H2020 e Life, bem como o número razoável de artigos científicos em colaboração com
investigadores de todo o mundo;
- Corpo docente adequado e em vias de renovação em função das necessidades formativas e de
desempenho da organização universitária, sendo visível a preocupação da Instituição por garantir o
rejuvenescimento e a qualidade do seu corpo docente, bem como o reconhecimento dos que
apresentam currículos excecionalmente bons;
- Ambiente de ensino-aprendizagem assente na relação interpessoal, professor-estudante, favorável
à aprendizagem;
- Prestação de serviços à comunidade relacionada com suas áreas científicas e de ensino,
procurando alargar a sua oferta para além da comunidade académica e profissional em domínios que
se prendem com a formação dos seus estudantes. Sendo considerada uma componente fundamental
das atividades da UÉvora e como tal referida no plano estratégico aprovado em 2015, tem um estado
de desenvolvimento ainda insuficiente, como é reconhecido no próprio RAA, embora se tenha
registado recentemente um aumento desta atividade;
- Internacionalização, já com um nível relevante, no que respeita essencialmente a alguma oferta
formativa, à captação de estudantes estrangeiros, à mobilidade de docentes e de estudantes e à
organização conjunta de iniciativas diversas, como projetos de I&D, seminários e conferências,
atingindo nichos/áreas de influência internacionais ainda pouco abordados pela generalidade das
instituições nacionais;
- Instalações próprias com características adequadas à sua missão e à dimensão da sua população
académica, constatando-se, contudo, que algumas estão em deficiente estado de conservação e a
necessitar de intervenção, de um modo geral de moderada dimensão; 
- Apoio social e académico aos estudantes, que se entende gozar de uma dimensão adequada e
proporcional à dimensão da própria Instituição, merecendo realce o apoio concedido por entidades
privadas, como a Fundação Joana Vasconcelos ou o Grupo Nabeiro, entre outros;
- Disponibilidade de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade, acreditado pela A3ES,
contribuindo para a interiorização pela comunidade académica de uma cultura de melhoria contínua;
- Disponibilidade de uma excelente infraestrutura de informação, ancorada no SIIUÉ (Sistema de
Informação Integrado da UÉvora), um sistema integrado, acessível a toda a comunidade académica
da Instituição, que dá suporte à gestão das principais atividades, com destaque para a área
académica, sendo também um pilar para o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-UÉ).

B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
A UÉvora dispõe de um sistema interno de garantia da qualidade (SIGQ-UÉ), a nível institucional, o
qual está certificado pela A3ES.

Este sistema está suportado pelo Sistema Integrado de Informação da Universidade de Évora
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(SIIUE), que disponibiliza automaticamente a todas as Unidades Orgânicas a informação necessária
para implementar o processo.

Unidade Hércules, com liderança e produção científica de qualidade e âmbito internacional.

B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
Oferta educativa
Baixa atratividade de vários dos cursos de mestrado e de doutoramento, que pode indiciar a
necessidade de redefinição da oferta formativa no futuro;
Baixo número de diplomados nos dois programas de mestrado integrado e em outros programas de
2º e 3º ciclos, comparativamente ao número total de inscritos em cada um desses programas.

Corpo Docente
Não conformidade de rácios de professores catedráticos e associados, com o previsto no ECDU e
RJIES; 
Média etária elevada de docentes, em particular nas escolas de Enfermagem e das Ciências Sociais.

Investigação e Prestação de Serviços
Existência de seis unidades de I&D que obtiveram apenas “Good” ou “Fair” na última avaliação da
FCT;
Insuficiência de escopo e intensidade das atividades realizadas no âmbito dos serviços prestados à
comunidade.

Instalações
Apesar de se reconhecer a qualidade da generalidade de todo o edificado, considera-se que as
instalações nos casos do Teatro e até, da Música, necessitam de intervenção;
A insuficiência das instalações do IIFA obrigam a uma dispersão das unidades de I&D, tal como é
assinalado no RAA.

B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
- A nível de 2º ciclo, analisar as causas da fraca atratividade de grande parte dos cursos oferecidos,
nomeadamente de cursos ligados às áreas âncora da Universidade (p. e. em 2016 cerca de 40% das
vagas ficaram por preencher)
- Continuar a adotar uma política de recrutamento tendente ao cumprimento das percentagens de
docentes de carreira (catedráticos e associados), conforme artigo 84º do ECDU; e, por sua vez, ao
rejuvenescimento do corpo docente de algumas Escolas;
- Procurar melhorar a classificação das unidades de I&D que ainda só atingiram o “Bom” ou “Fair”,
tendo em vista a sua recuperação ou eventual extinção;
- Incrementar e diversificar a produção de publicações científica (de acordo com o RAA em 2016 a
ECT, só por si, contribuiu com cerca 80% para as publicações em revistas indexadas no ISI e
SCOPUS);
- Incrementar as ações de transferência de conhecimento, nomeadamente através de prestações de
serviços geradoras de receitas próprias; 
- A nível de instalações, continuar os esforços de recuperação de alguns espaços para melhor
adequação às funções que neles são desenvolvidas; 

B10. Observações
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B10. Observações
<sem resposta>

III - Apreciação global da instituição
Perguntas C1. a C5.

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
Das apreciações anteriores é possível concluir que a Universidade de Évora dá globalmente
cumprimento, tanto em relação à sua organização como ao seu funcionamento, ao que se encontra
estipulado legalmente para uma universidade inserida no sistema de ensino superior português,
valorizando-se o exercício de planeamento estratégico no sentido de definir 4 áreas-âncora,
antecipando-se, no entanto, que é possível que de futuro se venha a perceber que de entre estas,
alguma ou algumas em particular se venham a destacar e a tornar-se na verdadeira marca da
Universidade de Évora.
Dos elementos recolhidos, tanto no relatório de autoavaliação como nas reuniões efetuadas durante
a visita à Instituição, pode inferir-se que, apesar das dificuldades inerentes à mudança demográfica,
social, académica e cultural da sociedade portuguesa, a UÉvora tem vindo a cumprir as suas
responsabilidades, nomeadamente as que respeitam a:
- Projeto educativo, científico e cultural que é coerente com a natureza universitária e a missão da
instituição;
- Órgãos de governo da Instituição e das suas unidades orgânicas, que satisfazem as condições
legais e que funcionam regularmente;
- Oferta formativa adequada ao nível da formação inicial (1º Ciclo e mestrado integrado), da
formação graduada (2º e 3º Ciclos) e da formação não conferente de grau, acompanhada de
conveniente divulgação, captação e acompanhamento dos alunos, sendo assegurado o contacto dos
estudantes com a investigação, mesmo ao nível dos programas de estudo de 1.º ciclo, verificando-se,
contudo, um baixo nível de atratividade ao nível dos 2.ºs e 3.ºs ciclos e insuficiente aproveitamento
escolar ao nível dos 2.ºs e 3.ºs ciclos e dos ciclos de mestrado integrado (número muito baixo de
diplomados anualmente em muitos destes ciclos de estudos); 
- Atividades essenciais de investigação, relacionadas com a formação graduada e em grande parte
centralizadas na unidade orgânica Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA), realizadas
por um conjunto de unidades de investigação, algumas delas em cooperação com outras
universidades e instituições de investigação portuguesas, muitas delas bem classificadas pela FCT,
embora seis delas estejam ainda classificadas com “Bom” ou “Fair” apenas, sendo ainda de relevar a
participação em projetos internacionais, destacando-se a participação, e mesmo a liderança, de
projetos H2020 e Life, bem como o número razoável de artigos científicos em colaboração com
investigadores de todo o mundo;
- Corpo docente adequado e em vias de renovação em função das necessidades formativas e de
desempenho da organização universitária, sendo visível a preocupação da Instituição por garantir o
rejuvenescimento e a qualidade do seu corpo docente, bem como o reconhecimento dos que
apresentam currículos excecionalmente bons;
- Ambiente de ensino-aprendizagem assente na relação interpessoal, professor-estudante, favorável
à aprendizagem;
- Prestação de serviços à comunidade relacionada com as suas áreas científicas e de ensino,
procurando alargar a sua oferta para além da comunidade académica e profissional em domínios que
se prendem com a formação dos seus estudantes. Embora seja considerada uma componente
fundamental das atividades da UÉvora e como tal referida no plano estratégico aprovado em 2015,
tem um estado de desenvolvimento ainda insuficiente, como é reconhecido no próprio RAA, embora
se tenha registado recentemente um aumento desta atividade;
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- Internacionalização, já com um nível relevante, no que respeita essencialmente a alguma oferta
formativa, à captação de estudantes estrangeiros, à mobilidade de docentes e de estudantes e à
organização conjunta de iniciativas diversas, como projetos de I&D, seminários e conferências,
atingindo nichos/áreas de influência internacionais ainda pouco abordados pela generalidade das
instituições nacionais;
- Instalações próprias com características adequadas à sua missão e à dimensão da sua população
académica, constatando-se, contudo, que algumas estão em deficiente estado de conservação e a
necessitar de intervenção, de um modo geral de moderada dimensão; 
- Apoio social e académico aos estudantes, que se entende gozar de uma dimensão adequada e
proporcional à dimensão da própria Instituição, merecendo realce o apoio concedido por entidades
privadas, como a Fundação Joana Vasconcelos ou o Grupo Nabeiro, entre outros;
- Disponibilidade de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade, acreditado pela A3ES,
contribuindo para a interiorização pela comunidade académica de uma cultura de melhoria contínua;
- Disponibilidade de uma excelente infraestrutura de informação, ancorada no SIIUÉ (Sistema de
Informação Integrado da UÉ), um sistema integrado, acessível a toda a comunidade académica da
Instituição, que dá suporte à gestão das principais atividades, com destaque para a área académica,
sendo também um pilar para o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-UÉ). A Universidade
de Évora dispõe ainda de uma página institucional (http://www.uevora.pt), do portal Estudar
(http://www.estudar.uevora.pt/), do portal do emprego (http://www.emprego.uevora.pt/), do portal
Investigar (http://www.investigar.uevora.pt/), da página dos serviços de Ação Social
(http://www.sas.uevora.pt) e da página do Gabinete de Planeamento e Garantia da Qualidade
(http://www.qi.uevora.pt). A página institucional da Universidade de Évora dispõe ainda de ligações
para o Jornal Eletrónico, para o Repositório Digital de Publicações Científicas da própria
Universidade, para o Moodle e para o módulo de Gestão de Notícias e Informações.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Do trabalho realizado pela CAE com base na informação disponibilizada ex-ante e confirmadas
durante a visita da CAE à UÉvora, resultou a consideração dos seguintes pontos fortes:

- Apropriada estrutura organizativa da Universidade, com um número adequado de unidades
orgânicas, realçando-se, em particular a centralização das atividades de investigação numa única
unidade orgânica, o Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA);
- Exercício de planeamento estratégico no sentido de definir 4 áreas-âncora para a atividade da
UÉvora;
- Oferta formativa acreditada, adequada à missão universitária da UÉvora;
- Relevante atividade científica realizada por um conjunto de unidades de I&D, algumas
reconhecidas e bem classificadas pela FCT, de que resulta um número assinalável de artigos
científicos em colaboração com investigadores de todo o mundo;
- Esforço desenvolvido por várias áreas para integrar os estudantes de licenciatura já em projetos de
investigação;
- Corpo docente estável, qualificado, motivado e empenhado no cumprimento da missão e objetivos
institucionais;
- Corpo não docente com adequada qualificação e estabilidade e empenhado no cumprimento da
missão e objetivos institucionais;
- Diversidade e abrangência da cooperação com instituições prestigiadas de ensino superior e de
investigação, tanto a nível nacional como internacional, atingindo nichos/áreas de influência
internacionais ainda pouco abordados pela generalidade das instituições nacionais;
- Ambiente de ensino-aprendizagem assente na relação interpessoal, professor-estudante, favorável
à aprendizagem;
- Apoio social e académico aos estudantes, que se entende gozar de uma dimensão adequada e
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proporcional à dimensão da própria Instituição;
- Disponibilidade de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade, acreditado pela A3ES,
contribuindo para a interiorização pela comunidade académica de uma cultura de melhoria contínua;
- Disponibilidade de uma excelente infraestrutura de informação, tanto para o funcionamento
interno como para a divulgação de informação para o exterior.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
As principais fragilidades detetadas são aqui sintetizadas:

- Baixa atratividade da licenciatura em Engenharia de Energias Renováveis e da de Química;
- Baixa atratividade da grande maioria dos ciclos de estudo de Mestrado;
- Baixa atratividade da grande maioria dos ciclos de estudos de doutoramento;
- Baixo número de diplomados anualmente nos programas de Mestrado Integrado, na maioria dos
ciclos de estudo de Mestrado e na generalidade dos ciclos de estudo de doutoramento;
- Existência de seis unidades de I&D classificadas apenas com “Good” ou “Fair” na última avaliação
da FCT;
- Insuficiência no escopo e na intensidade das atividades realizadas no âmbito da prestação de
serviços à comunidade;
- Não conformidade no que respeita aos ratios de professores catedráticos e associados previstos no
ECDU e RJIES;
- Média etária elevada do corpo docente em algumas unidades orgânicas;
- Deficiente estado de conservação de algumas instalações (em particular as que acolhem o Teatro e
a Música), a necessitarem de intervenção de moderada dimensão.

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
As melhorias sugeridas referem-se ao cumprimento do que decorre das fragilidades anteriormente
assinaladas e das “Recomendações de Melhoria” constantes do ponto B9.4 deste relatório:

- Revisitar o exercício de planeamento estratégico de definição de áreas-âncora, tendo em vista
perceber se de entre as 4 atualmente definidas alguma ou algumas, em particular, têm mais
potencial para se virem a constituir como marcas da Universidade de Évora, assumindo as
respetivas consequências;
- Rever a oferta formativa, em particular de 2.º e 3.º ciclo, tendo em vista adequá-la melhor à
procura pelos estudantes e às necessidades da região e do país;
- Tomar medidas para a melhoria do sucesso escolar de modo a aumentar significativamente o
número anual de diplomados na generalidade dos programas de estudo;
- Tomar medidas para melhorar a classificação das unidades de I&D que ainda só atingiram o “Bom”
ou “Fair”, tendo em vista a sua recuperação ou eventual extinção;
- Incrementar a produção de publicações científicas e diversificar a sua origem de modo a evitar a
concentração na ECT que hoje se verifica;
- Melhorar os ratios de professores catedráticos e associados, procurando aproximá-los do
preconizado no ECDU e no RJIES;
- Continuar o processo de rejuvenescimento do corpo docente;
- Aumentar o escopo e a intensidade das atividades de prestação de serviços à comunidade;
- Proceder á recuperação das instalações que apresentam sinais de maior degradação e adequa-las
melhor às atividades nelas realizadas.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
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Face à apreciação global positiva da Instituição, apresentada na secção C1 deste relatório, aos
pontos fortes enunciados, à menor relevância dos pontos fracos listados, a recomendação final é no
sentido de ACREDITAR.
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