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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Universidade Autónoma De Lisboa Luís De Camões
A1.2 Entidade instituidora:
Cooperativa De Ensino Universitário (Ceu)
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.
A informação disponível no Relatório de Autoavaliação sobre o projeto educativo, científico e cultural
da Instituição está pouco estruturada, dificultando uma visão clara do mesmo. Contudo, com os
esclarecimentos obtidos durante a visita à Instituição, é possível afirmar-se que ele abrange o
domínio da formação conferente de grau (licenciaturas, mestrados, doutoramentos), das
pós-graduações, da investigação científica, do intercâmbio com outras instituições de ensino e
investigação, nacionais e internacionais, da valorização e promoção do corpo docente, da inserção
profissional dos seus diplomados e da prestação de serviço à comunidade.
No que concerne à formação, são oferecidos doze ciclos de licenciatura, cinco dos quais
técnico-laboratoriais, um ciclo de mestrado integrado, oito ciclos de mestrado e três ciclos de
doutoramento, todos acreditados pela A3ES. A organização e gestão desta oferta formativa compete
a oito unidades orgânicas (Arquitetura, Ciências da Comunicação, Ciências e Tecnologias, Ciências
Económicas e Empresariais, Direito, História, Artes e Humanidades, Psicologia e Relações
Internacionais). No âmbito da formação contínua e valorização profissional, a Autónoma Academy
oferece treze pós-graduações e dois MBA e o Instituto de Artes e Ofícios (IAO) assegura a formação
artística. Estão implementadas algumas medidas destinadas a fomentar o sucesso escolar, bem como
a apoiar os diplomados na integração no mundo do trabalho. 
A atividade de investigação está organizada em estruturas de investigação próprias existindo nove
unidades nas áreas do Direito, História, Relações Internacionais, Psicologia, Arquitetura,
Tecnologias, Línguas, Regulação Social, Gestão, Economia e Finanças, das quais apenas três tiveram
reconhecimento e financiamento da FCT no último ciclo de avaliação (Ratio Legis (Direito), CIP
(Psicologia) e Observare (Relações Internacionais), as duas últimas com classificação de Bom e a
primeira apenas com financiamento). 
Quanto à atividade de extensão universitária, o Instituto de Artes e Ofícios assegura a prestação de
serviços de preservação e conservação do património cultural, constatando-se ainda a prestação de
serviços por parte das Unidades Orgânicas, notando-se a preocupação de articular a atividade
formativa com atividades de extensão universitária, favorecendo o desenvolvimento de competências
profissionais por parte dos estudantes. 
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A Instituição tem vindo a criar uma rede de cooperação nacional e internacional que lhe permita a
realização de projetos em parceria e sobretudo a mobilidade de estudantes, embora ainda haja um
longo trajeto a percorrer neste domínio.
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 14.º, n.º 1 dos Estatutos da UAL e dos
esclarecimentos obtidos durante a visita integrada no processo de avaliação, conclui-se que os
órgãos de governo da Instituição são o reitor (coadjuvado por um ou mais vice-reitores – artigo 18.º
dos Estatutos), o conselho científico e o conselho pedagógico, dando cumprimento ao estabelecido
no n.º1 do artigo 144.º do RJIES. 
Verifica-se ainda que em conformidade com o estabelecido no número 3 do artigo 114.º do RJIES, o
n.º 1 do artigo 29.º dos Estatutos da UAL determina que “A orientação, coordenação e gestão de
cada Departamento compete a um Diretor, nomeado pela Entidade Instituidora, sob proposta do
reitor…” (Nota: A UAL. está estruturada em unidades orgânicas de ensino, não autónomas,
designadas Departamentos).
Ainda em conformidade com o estabelecido no número 4 do artigo 144.º do RJIES, constata-se que,
para além daqueles órgãos de governo, a Instituição é dotada de um conjunto de estruturas
executivas, representativas e consultivas:
a) Conselho consultivo;
b) Provedor do estudante;
c) Conselho de Avaliação da Qualidade;
d) Comissão Científica em cada Unidade Orgânica;
e) Conselho Escolar em cada Unidade Orgânica.

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.
Na secção A7.2 do relatório de autoavaliação é afirmado que “Enquanto centro de criação,
transmissão, crítica e difusão da cultura, ciência e tecnologia, a UAL goza de autonomia cultural,
científica e pedagógica, o que lhe confere a competência para definir o seu programa de formação e
de iniciativas culturais, bem como programar e executar a investigação e demais atividades
científicas em conformidade com os critérios orçamentais aprovados pela sua entidade instituidora”.
Por sua vez, a consulta aos Estatutos da UAL permite constatar que o n.º 1 do artigo 9.º garante a
autonomia científica, pedagógica e cultural da Instituição, dando cumprimento ao estabelecido no
n.º 2 do artigo 30.º do RJIES. Os números 2, 3 e 4 do artigo 9.º dos mesmos Estatutos estabelecem o
conceito das três autonomias referidas. Por sua vez, o n.º 6 do artigo 9.º estabelece que “Os órgãos
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de governo da UAL são ouvidos pela Entidade Instituidora em matérias relacionadas com a gestão
administrativa da Universidade”.

Nas entrevistas 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.
No relatório de autoavaliação é dito que “De acordo com o estabelecido estatutária e legalmente,
constitui direito dos docentes participar nos órgãos da UAL para os quais tenham sido eleitos,
coparticipando na gestão das unidades orgânicas de ensino nos aspetos científicos e pedagógicos,
designadamente no âmbito dos conselhos científico e pedagógico e no âmbito das comissões
científicas e conselhos escolares dos departamentos. Os investigadores permanentes coparticipam
na gestão dos Centros de I&D, através dos respetivos conselhos científicos. Os estudantes
coparticipam nos aspetos pedagógicos, designadamente através dos seus representantes no âmbito
do conselho pedagógico e dos conselhos escolares nos departamentos que integram”. 

De facto, o n.º 5 do artigo 9.º dos Estatutos da UAL estabelece que “Os docentes participam na
gestão das unidades orgânicas, nos aspetos científicos e pedagógicos, e os estudantes nos aspetos
pedagógicos, de acordo com o estabelecido nestes Estatutos e na Lei.”. O n.º 1 do artigo 21.º dos
Estatutos da UAL determina que o conselho científico é composto por 25 membros, eleitos: 1) pelo
conjunto dos professores e investigadores de carreira com o grau de doutor (elegem 10 membros); 2)
pelo conjunto dos docentes e investigadores em regime de tempo integral, com contrato de duração
não inferior a um ano, que sejam titulares do grau de doutor, qualquer que seja a natureza do seu
vínculo à Entidade Instituidora (elegem 8 membros); 3) representantes dos centros de investigação e
por eles escolhidos (5 membros).
O artigo 24.º define a composição do conselho pedagógico estabelecendo que: 
1. O conselho pedagógico é constituído por igual número de representantes do corpo docente e dos
estudantes.
2. Cada curso (1.º, 2.º e 3.º ciclos), tem a representação de um docente, eleito pelos seus pares, e de
um estudante, eleito entre os delegados de turma desse curso.
Por outro lado, os artigos 33.º e 34.º definem que as comissões científicas das unidades orgânicas
são presididas pelo diretor, quando doutor, e integram os professores habilitados com o grau de
doutor da UO. O artigo 37.º define a composição do conselho escolar de cada unidade orgânica
estabelecendo que em cada departamento existe um conselho escolar, constituído pelo diretor, que
preside, pelos coordenadores dos ciclos de estudos, pelos professores e por dois representantes dos
estudantes eleitos pelos respetivos pares.
O artigo 41.º estabelece que a orientação, coordenação e gestão de cada centro de investigação
compete a um diretor, habilitado com o grau de doutor, nomeado pela Entidade Instituidora, sob
proposta do reitor, existindo em cada centro um conselho científico constituído pelos investigadores
permanentes e presidido pelo diretor.

Nas reuniões com docentes/investigadores e com os estudantes, durante a visita à Instituição, foram
comprovadas todas estas participações no governo do estabelecimento de ensino.
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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, não estando certificado pela A3ES (campo A4.4.2)
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:
<sem resposta>
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:
A informação disponibilizada no RAA sobre o SIGQ está pouco estruturada, não permitindo entender
adequadamente a sua filosofia e as peças que o integram. Aparenta estar, à data de escrita do RAA,
em estado de construção, longe ainda de constituir a peça estrutural para a garantia da qualidade
das atividades realizadas pela UAL. Aliás, isto mesmo se pode intuir da última frase da secção A7.3.2
do RAA da UAL, a propósito de uma autoavaliação do SIGQ, que aqui se transcreve: “O Sistema
interno de garantia da qualidade, apreciado no seu todo – Parcial; Fundamentação: Ponderando cada
um dos critérios anteriores, consideramos que o sistema integrado da qualidade da CEU-UAL está
com um grau de desenvolvimento parcial e que necessita de definir as ações de melhoria necessárias
para elevar o seu desempenho”.

No MQ (Secção A do capítulo 1) é afirmado que uma das competências da CEU-Cooperativa de
Ensino Universitário, CRL, é “Manter um sistema interno de garantia de qualidade” (refira-se que tal
competência não consta nos estatutos da Instituição! (artigo 13.º)).
No mesmo MQ é apresentada a estrutura de governação do SIGQ, competindo ao Presidente da
Direção da CEU-UAL assegurar a articulação entre o SIGQ e os órgãos de governação e gestão da
CEU–UAL com o suporte do conselho de avaliação da qualidade, órgão consultivo dedicado ao
planeamento e controlo da execução da política e objetivos da qualidade. Refere-se ainda que o
coordenador do Gabinete da Qualidade é o responsável pela representação institucional do SIGQ da
CEU-UAL junto da direção CEU, do reitor e de outras entidades externas, bem como pela gestão do
sistema em estreita colaboração com todos os alunos, colaboradores docentes e não docentes da
CEU-UAL.

Para apresentação da política para a qualidade da UAL, o capítulo 2 do Manual de Qualidade (MQ)
começa por indicar uma lista de compromissos assumidos pela direção da CEU, em estreita
articulação com o reitor, atentos os interesses dos seus alunos e da sociedade onde se inserem.
Contudo, esta lista é essencialmente um enunciado de intenções, sem qualquer detalhe quanto ao
modo de implementação, não sendo visível uma preocupação com a promoção de uma cultura de
responsabilização de todas as partes envolvidas, estudantes, alumni, empregadores e outros
stakeholders externos, chamadas a participar ativamente na garantia de qualidade.

No MQ é apontado o âmbito do Sistema Integrado da Qualidade da CEU-UAL, nada se dizendo
quanto a documentos que o suportem, para além do MQ, (por. Ex, Plano de Qualidade, Manual de
Processos, painel de indicadores/descritores de apoio à decisão) nem quanto à eventual existência e
características principais de um sistema de informação de gestão que lhe dê suporte.

Refere-se que o SIGQ segue o princípio da abordagem por processos, limitando-se a apresentar o
“Mapa de Processos” que lista os processos da CEU-UAL, a sua sequência e interações principais.

O MQ afirma que a Instituição “dispõe de mecanismos para a avaliação e renovação da sua oferta
formativa, tendo desenvolvido metodologias para a aprovação, acompanhamento e revisão periódica
dos seus cursos e graus”. Mas, concretamente, limita-se a referir a existência de um conjunto de
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procedimentos para conceção, acompanhamento e revisão da oferta formativa (conferente ou não de
grau) sem apresentar os seus princípios e processos. Nada consta de concreto quanto ao
procedimento para monitorização do processo de ensino/aprendizagem, tanto ao nível da avaliação e
revisão das unidades curriculares como da monitorização/avaliação de ciclos de estudos e dos cursos
não conferentes de grau. Também nada é dito sobre a participação dos estudantes na avaliação
pedagógica dos docentes.

Também se refere que a CEU-UAL está dotada de mecanismos para promover, avaliar e melhorar a
atividade científica, tecnológica, artística e de desenvolvimento profissional de alto nível adequada à
sua missão institucional. Mas, mais uma vez, limita-se a referir a existência de um conjunto de
procedimentos, não se dando qualquer informação sobre eles nem onde podem ser consultados.
Nada é referido sobre o modo como é avaliada pelos Centros de Investigação a sua atividade
anualmente, nem sobre os procedimentos e critérios para a criação, extinção e gestão de estruturas
ou grupos de investigação, nem de procedimentos e instrumentos para monitorização, avaliação e
melhoria dos recursos afetos à investigação e para desenvolvimento da produção científica, sua
valorização e divulgação.

Quanto à prestação de serviços ao exterior, é referido que a CEU-UAL está dotada de mecanismos
para promover, avaliar e melhorar a colaboração interinstitucional e com a comunidade,
nomeadamente quanto ao seu contributo para o desenvolvimento regional e nacional. De novo, o MQ
limita-se a afirmar a existência de um conjunto de procedimentos para promover, monitorizar,
avaliar e melhorar as atividades de interface e ação externa. Contudo nada de concreto é dito sobre
estes procedimentos nem sobre o local em que podem ser consultados.

Nada consta sobre a avaliação de desempenho e melhoria contínua dos serviços de suporte. Também
nada de concreto consta no MQ quanto ao processo de avaliação do desempenho da Instituição e
suas consequências.

Não se encontra referência concreta aos mecanismos disponibilizados à comunidade académica para
a apresentação de reclamações, sugestões e não conformidades. 

Não constam os mecanismos utilizados para avaliação do desempenho do pessoal docente e não
docente.

Nada é dito sobre a existência e características de um sistema de informação integrado de gestão
que articule os sistemas de suporte operacional (gestão escolar, logística, financeira e recursos
humanos) com os diversos módulos de apoio ao processo ensino-aprendizagem, à investigação e à
extensão universitária, essenciais num SIGQ, Igualmente, nada é dito quanto à existência de uma
intranet que disponibilize informação relevante à comunidade académica.

A revisão anual do SIQ compete à Direção CEU e ao reitor, não sendo referido o procedimento
seguido para tal.

O MQ é aprovado pelo Conselho de Avaliação da Qualidade da CEU-UAL, cabendo ao coordenador
do Gabinete da Qualidade a sua constante atualização. O Manual da Qualidade é obrigatoriamente
revisto pela direção da CEU e pelo reitor, no âmbito do processo anual de revisão do Sistema
Integrado da Qualidade, e uma nova versão é aprovada sempre que:
• A CEU-UAL aprove alterações à política da qualidade;
• Sejam adotadas alterações substanciais à estrutura orgânica ou funcional com impacto no Sistema
Integrado da Qualidade.
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Durante a visita à Instituição, foi possível constatar a existência de alguma da informação em falta
acima referida (ex. procedimentos), bem como uma evolução acentuada no apronto do SIGQ nos
cerca de dois anos que decorreram desde a elaboração do RAA. De facto, constatou-se que os
membros da comunidade da UAL (docentes/investigadores, não docentes e estudantes) revelam já
ter interiorizado a Qualidade como algo de essencial para as atividades da Instituição, que foi
aprovado um regulamento de avaliação dos docentes, estando em fase de ensaio em dois
departamentos, e que foram criados ou aperfeiçoados vários mecanismos essenciais ao SIGQ,
destacando-se a aquisição de uma nova plataforma informática integrada que substitui as duas
existentes anteriormente.
Foi assegurado pelo reitor e pelo presidente do CA da Entidade Instituidora que o SIGQ está,
finalmente, em fase adiantada de implementação, devendo entrar em funcionamento completo a
partir do ano letivo 2018/2019 e ser submetido à acreditação da A3ES durante o ano letivo seguinte.

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 relatório de autoavaliação e da informação recolhida nas reuniões realizadas durante a
visita, constata-se que a Instituição promove ativamente a divulgação da sua oferta educativa,
procurando captar novos estudantes.
Assim, anualmente, de acordo com as diferentes modalidades de acesso e frequência do ensino
superior, a entidade instituidora da UAL promove os respetivos concursos, admitindo, de acordo com
o enquadramento legal específico de cada uma das modalidades, novos estudantes através do
concurso via 12º ano; do concurso para estudantes internacionais; do concurso de acesso ao ensino
superior para maiores de 23 anos; do concurso de acesso por processo de transferência de
instituições nacionais e estrangeiras, para além dos pedidos de admissão poderem ser efetuados
através das modalidades de reingresso, mudança de curso, titulares de curso superior, creditação de
competências e programa de acumulação de conhecimentos. Com exceção dos concursos dirigidos
aos estudantes internacionais, aos candidatos das modalidades de maiores de 23 anos e da
creditação de competências, os processos de admissão são feitos documentalmente através do
Gabinete de Ingresso. Os candidatos que solicitam a sua admissão através do concurso de estudante
internacional são avaliados por uma prova de acesso de acordo com a área científica que pretendem
frequentar. Por sua vez, o processo de seleção dos candidatos que solicitam a admissão através da
modalidade de acesso para maiores de 23 anos inclui uma prova de avaliação de competências
relacionais e técnicas, concretamente em relação à capacidade redatorial, assim como à clareza do
pensamento crítico e da sistematização de conteúdos dos candidatos que inclui uma etapa escrita e
outra oral.
Como elementos de uma política de recrutamento, o relatório de autoavaliação refere:
- Disponibilização de sessões letivas de preparação, sem qualquer emolumento ou taxa, para que a
adequação ao projeto educativo da UAL possa ser mais eficiente, aos candidatos aos concursos
dirigidos a estudantes internacionais e aos maiores de 23 anos;
- Promoção de unidades extracurriculares abertas a todos os alunos do ano curricular inicial, que as
pretendam frequentar (também sem qualquer emolumento ou taxa), em particular Matemáticas
Gerais e Língua Portuguesa;
- Lançamento de campanhas promocionais, visando, através de uma política sustentável de
descontos nos valores das propinas, obter uma maior dinâmica de inscrições em determinados
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cursos, incluindo a possibilidade de ex-alunos e familiares destes se inscreverem em condições
diferenciadoras;
- Ações de promoção junto das escolas secundárias e profissionais, bem como associações
empresariais e sindicais, tendo em vista o esclarecimento das modalidades de acesso e também dos
objetivos e saídas profissionais inerentes a cada uma das áreas curriculares ministradas.

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 análise de várias taxas relativas ao aproveitamento e abandono escolar disponibilizadas permitiu
constatar que as taxas de retenção são particularmente elevadas ao nível dos segundos e terceiros
ciclos implicando períodos mais longos para a sua conclusão. As taxas de abandono escolar estão
dentro dos valores usuais em Portugal. 
Constatou-se ainda que, atendendo aos resultados já apurados, será dada continuidade à estratégia
seguida nos últimos anos para promover o sucesso e a integração dos estudantes, destacando-se
algumas das medidas a implementar:
1. Criação de tutorias voluntárias para que os melhores estudantes apoiem os que revelam maiores
dificuldades;

2. Discussão, pelo coordenador do curso, das avaliações sumativas e contínuas, de forma a
detetar-se, o mais cedo possível, as insuficiências mais marcantes e orientar os estudantes para
tutorias de formação complementar;

3. Reforçar a audição das reclamações dos estudantes sobre os métodos e metodologias de ensino,
pelo diretor do departamento e coordenador de cada curso, em horários fixos de atendimento
destinados exclusivamente a esse fim; 

4. Melhorar a realização de inquéritos pedagógicos semestrais, respondidos pelos estudantes na sala
de aula sem a presença do docente e distribuídos por um funcionário não docente, estando em
preparação uma nova metodologia de preenchimento do inquérito, que esperam testar no ano letivo
2018/2019, com o intuito de aumentar a taxa de resposta;

5. Reconhecer o sucesso da aprendizagem, conjugando a instituição de prémios e louvores com a
redução de propinas, e ainda o lançamento de uma publicação trimestral online para divulgação dos
trabalhos dos estudantes considerados excelentes;

6. Disponibilização de oficinas gratuitas de Português e Matemática, em particular para os
estudantes provenientes dos PALOP e Brasil, para recuperação de deficiências curriculares e
facilitar a integração desses estudantes na UAL;

7. Medidas destinadas aos docentes de que se destacam:
a. Avaliação do grau de satisfação demonstrado pelos estudantes, pelo coordenador e pelo diretor de
departamento, com implicações na carreira;
b. Monitorização efetiva dos sumários das aulas e da assiduidade como sinais do cumprimento dos
programas das ucs;
c. Monitorização das metodologias de ensino e dos métodos de avaliação utilizados pelos docentes,
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confirmando a aplicação tal como anunciado nas fichas das ucs;
d. Monitorização do cumprimento da elaboração dos relatórios sucintos de cada uc, refletindo e
justificando os resultados das avaliações dos alunos, descrevendo as principais fragilidades do grupo
e apresentando soluções para ultrapassar os problemas.
A estratégia para a promoção do sucesso escolar será avaliada por uma comissão independente
nomeada, conjuntamente, pelo conselho de administração e pelo reitor, integrando o Gabinete da
Qualidade, e apreciada pelo conselho consultivo da UAL, em julho de 2019 e em julho de 2021.

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:
Em parte
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Da leitura do RAA, constata-se que o contacto dos estudantes com a investigação desde os primeiros
anos ainda é muito limitado. Contudo, da informação recolhida nas reuniões realizadas durante a
visita, foi possível concluir que nos últimos dois anos, após a elaboração do RAA, se registaram
alguns progressos, podendo enunciar-se um conjunto de atividades em curso para esta finalidade,
designadamente:
• Existência de unidades curriculares dedicadas a métodos de investigação, para a conceção de
resumos, artigos e trabalhos académicos;
• Realização de seminários e conferências, no sentido de estimular os alunos para atividades de
investigação;
• Estímulo à produção de trabalhos baseados na realização de pesquisas, levantamentos, inquéritos,
estudos de campo e de comparação de resultados com os encontrados na revisão da literatura;
• Incentivo aos estudantes para publicarem com os docentes resultados dos trabalhos realizados;
• Incentivo à realização de pesquisas bibliográficas baseadas na rede b-ON;
• Realização de seminários especializados, designadamente através de cátedras anuais lecionadas
por professores visitantes estrangeiros;
• Estabelecimento de plataformas online para divulgação da investigação realizada pelos estudantes;
• Disponibilização de laboratórios de investigação, onde os alunos participam ativamente em
diversos trabalhos promovidos por unidades curriculares (é dado o exemplo de ”Laboratório de
Projeto”);
• Nomeação de “assistentes de investigação”, que possibilita aos alunos a inscrição em centros
internos de I&D e a sua colaboração em projetos de investigação em curso;
• Incentivo, em vários departamentos, à participação dos estudantes em projetos de I&D, trabalhos
de campo, conferências e atividades de prestação de serviços ao exterior;
• Ações de formação e workshops sob temáticas transversais às atividades de investigação,
designadamente em lógicas de open access no que diz respeito ao acesso a bibliotecas e arquivos
(físicos e virtuais) e a bases de dados, pesquisa na internet, ética e plágio, metodologia científica,
normativos bibliográficos (APA, NP 405 e outros), apresentação de publicações periódicas,
repositório institucional da universidade, ou à construção de currículos em diferentes plataformas
(DeGóis, Orcid, LinkedIn, etc.).

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
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A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Constata-se que a monitorização do trajeto dos diplomados da UAL não tem sido realizada de forma
sistemática, por problemas organizacionais, estando a ser consideradas medidas para corrigir esta
situação, tendo para o efeito sido estabelecida uma parceria com uma entidade externa
especializada no acompanhamento permanente dos diplomados, em estreita articulação com o
Gabinete de Apoio aos Antigos Alunos, recentemente criado. 
Por outro lado, a Instituição disponibiliza um conjunto de serviços e recursos especialmente
dirigidos à facilitação da inserção no mercado de trabalho dos seus estudantes. Designadamente, é
referida a existência de um Gabinete de Inserção Profissional e Empreendedorismo (GIPE), que se
destina a apoiar a inserção e a adaptação à vida profissional dos alunos finalistas e
recém-licenciados: desenvolvendo contactos com as empresas; promovendo a realização de estágios
e efetuando o tratamento burocrático relativo a todos os procedimentos decorrentes da celebração
de estágios financiados, designadamente a elaboração de relatórios das atividades e competências
adquiridas pelos estagiários; respondendo aos pedidos de recrutamento; divulgando as ofertas de
estágio/emprego no site da UAL e em diversos outros sites e no Facebook da UAL, ou via e-mail,
através da base de dados de alunos; ajudando à definição de um plano de ação eficaz, na procura
com sucesso de emprego. 
O GIPE criou uma incubadora, IncAutónoma, e a Oficina do Empreendedor para apoio ao
empreendedorismo e à criação do próprio emprego para os estudantes. Neste âmbito, foi lançado, no
ano letivo de 2015/2016, um concurso aberto aos alunos, designado Pitch Challenge Cup, tendo sido
apoiadas as duas equipas vencedoras para darem continuidade aos seus trabalhos de lançamento
empresarial. Complementarmente, são realizados seminários, conferências e palestras sobre
temáticas relevantes neste contexto.
Para melhor divulgar o GIPE, foi criado um site específico e uma newsletter com periodicidade
regular, que já vai na sua 27ª edição. 
É ainda referido que, no âmbito das unidades curriculares de algumas licenciaturas, têm sido
estabelecidas parcerias com organizações para acolhimento de recém-licenciados, permitindo uma
primeira experiência profissional, tendo resultado das mesmas a celebração de protocolos que vêm
garantindo estágios anuais.
Parece haver ainda um caminho a percorrer neste domínio, em particular para que a UAL possa
conhecer e disponibilizar dados completos e fiáveis sobre a empregabilidade dos seus diplomados.

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 202 (140,55 ETI) professores, dos quais 132 doutores (104,6 ETI, sendo
92 em tempo integral), 33 (19,6 ETI) especialistas e 37 (16,35) licenciados. Destes docentes, 10%
têm categoria de Catedráticos, 20% de Associados, 51% de Auxiliares, sendo 19% de Assistentes e
Convidados.
Atualmente, a estrutura etária conta com 32 docentes com menos de 40 anos (15%), 94 entre 41 e
55 anos (44%), 63 entre 56 e 70 anos (30%) e, com mais de 70 anos, um grupo de 25 docentes
(11%), sendo de 53,5 anos a média etária. O grupo dos doutores (138) reparte-se pela faixa de
menos de 40 anos, num total de 23 (17%), entre 41 e 55 anos um total de 64 (46%), entre 56 e 70
são 34 (25%) e, finalmente, com mais de 70 anos existem 17 doutores (12%).
Do RAA e das reuniões realizadas durante a visita, em particular nas reuniões com o reitor e com o
presidente do Conselho de Administração da Entidade Instituidora, foi possível constatar que é
objetivo estratégico da UAL dispor, a partir de outubro de 2018, de um quadro de docentes próprio,
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com contrato em tempo integral e com possibilidade de atribuição de exclusividade, tendo para o
efeito já sido aprovado o estatuto da carreira docente da UAL. Pretendem um corpo docente mais
qualificado, com um menor número de docentes, mas com mais horas de dedicação à atividade na
UAL, pelo que as novas contratações privilegiam o contrato a tempo integral e a exigência de
competências de investigação comprovadas. Constatou-se ainda que, na sequência das reformas
iniciadas no início da década, um dos objetivos estratégicos prioritários será admitir mais jovens
doutores, sobretudo, nas áreas de Direito, Ciências da Comunicação e Psicologia com o intuito de,
após o processo de renovação das acreditações dos ciclos de estudos, se atingir uma média etária
geral entre os 45 e 50 anos, já que alguns dos doutores com mais de 70 anos se jubilarão.
Confirmou-se a recente aprovação de um regulamento de avaliação de desempenho dos docentes,
por parte do CA da CEU, ouvidos a reitoria, o conselho científico e o conselho pedagógico, bem como
o desenvolvimento, até ao final do corrente ano letivo, de uma aplicação informática que permitirá
agilizar a autoavaliação dos docentes, seguida pela supervisão e controlo de qualidade. O
regulamento está em aplicação experimental, no ano letivo 2017/2018, em dois dos departamentos
da UAL.
A Instituição disponibiliza algumas ações de formação para os docentes que, contudo, não
encontram, por parte destes, muita motivação para as frequentarem.
Finalmente, pode concluir-se que a Instituição, com a política de recrutamento que está a
implementar e a consequente diminuição da média etária, tenciona dispor no início da próxima
década de um corpo docente capaz de acompanhar a renovação da oferta formativa, os serviços
prestados à comunidade e, sobretudo, uma atenção redobrada dedicada à produção e divulgação
internacional do conhecimento de alto nível.

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:
Em parte
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A investigação e o desenvolvimento tecnológico, à data do RAA, tinham um nível que se poderia
classificar como incipiente.
Contudo, após a visita à Instituição, é visível que a investigação, nos últimos dois anos, evoluiu
bastante, em resultado do reforço de uma política que se traduz num conjunto de medidas de que se
destacam as seguintes:
- Disponibilizar um financiamento anual, de fundos da UAL, a todos os centros de I&D, mesmo que
não reconhecidos pela FCT;
- Candidatar os centros de I&D aos concursos para avaliação das unidades de I&D promovido pela
FCT (na última avaliação 2 alcançaram classificação de Bom [Observare e CIP], e um terceiro [Ratio
Legis] assegurou financiamento). Na avaliação presentemente em curso, voltaram a candidatar um
conjunto de centros de I&D, um dos quais acolhendo docentes/investigadores das Universidades do
Algarve, Évora e Madeira;
- Integrar docentes/investigadores em centros de I&D externos, bem classificados pela FCT,
merecendo ser relevado o caso da integração de seis docentes do departamento de Ciências e
Tecnologia no Instituto de Telecomunicações (IT), sendo intenção obter o reconhecimento da UAL
como um polo formal do IT;
- Promover a publicação científica através do apoio aos docentes e investigadores na tradução de
artigos científicos, na submissão dos mesmos a revistas nacionais e internacionais indexadas, na
produção de livros/cap. de livros e ainda pela atribuição de prémios pela publicação em revistas
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indexadas no SCOPUS, Q1 e Q2;
- Assegurar que os novos docentes contratados, para além do grau de doutor, demonstrem possuir
competências na área da investigação, em particular com publicação científica relevante, impondo
contratualmente um mínimo de tempo dedicado à investigação;
- Contratar investigadores, a tempo integral ou parcial, para exclusiva dedicação à investigação;
- Promover a realização de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico em
todos os domínios científicos cobertos pela UAL, apoiando docentes na submissão de candidaturas
de projetos aos concursos promovidos pela FCT e pelo Portugal2020 ou na integração, a convite, em
projetos promovidos por outras instituições universitárias; 
- Apoiar os investigadores na participação em eventos científicos a nível nacional e internacional,
suportando os custos inerentes;
- Assegurar que as revistas publicadas pela instituição (são referidas 4) alcançam reconhecimento
nacional e internacional, procurando que sejam indexadas por diversas redes de revistas científicas
internacionais (é referida a indexação de uma revista na SCOPUS e de outra na EBSCO); 
- Apoiar a criação de Laboratórios de investigação e desenvolvimento, embora se reconheça a
necessidade de muito investimento pois ainda é escasso o equipamento existente;
- Disponibilizar técnicos especializados para apoiar os docentes, acompanhando todo o processo,
desde o aconselhamento na elaboração da candidatura até à sua submissão nas respetivas
plataformas.

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:
Sim
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
É visível a existência de uma atividade consolidada de extensão universitária, que se traduz na
prestação de serviços à comunidade, no desenvolvimento de parcerias com diversas entidades do
Estado, como sejam Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, museus, para além de entidades e
associações empresariais, financeiras e tecnológicas, destacando-se as seguintes entidades e
atividades:
- INSITU- Laboratórios de Intervenção em Arquitetura, projeto do Centro de Estudos de Arquitetura,
Cidade e Território (CEACT), desenvolvido numa parceria entre a UAL e a Câmara Municipal de
Almada;
- O Departamento de Ciências da Comunicação aprofunda a sua missão através de atividades de
prestação de serviços à comunidade, nomeadamente através da utilização da plataforma UALMedia
e da Rádio Autónoma; 
- Departamento de Psicologia realiza um conjunto alargado de prestação de serviços à comunidade,
essencialmente através do Centro Universitário de Psicologia e Logopedia (CUPL) que presta um
serviço de consultas de psicologia e de logopedia/terapia da fala, tendo acordos de cooperação com
várias entidades, promovendo ainda um ciclo de conferências semanais (gratuitas) sobre diversas
temáticas multidisciplinares da Psicologia, aberto ao público em geral;
- Centro de Arbitragem Institucional de competência genérica e nacional (CAUAL) que presta vários
serviços à comunidade, ao nível da resolução alternativa de litígios, designadamente em termos de
arbitragem e de mediação;
- Centro de Estudos Económicos e Institucionais (CEEI) que tem como objetivo constituir uma
interface entre a universidade e o meio económico em que se insere, procurando estimular a
investigação aplicada na UAL, através da realização de estudos de grande transversalidade temática,
tendo como parceiros privilegiados instituições públicas e associações empresariais e regionais;
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- Instituto de Artes e Ofícios (IAO) que proporciona diversas aprendizagens de carácter oficinal e
artesanal, promovendo o acesso a técnicas direcionadas para a valorização, preservação e
reabilitação do património cultural e artístico. Na área da prestação de serviços, o Instituto executa
trabalhos de preservação, conservação e restauro de obras de arte, para diversas instituições e
clientes particulares. O IAO promove ainda ações de formação, seminários, exposições e visitas de
estudo;
 Na área da promoção artística, a UAL tem implementado uma continuada atividade na organização
de exposições temporárias, vocacionadas para a comunidade universitária e para o público em geral
quer nas instalações em Campo de Ourique, quer na sede, onde podem ser vistas na escadaria nobre
e em dois átrios especialmente preparados com infraestruturas expositivas. 

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.
Tratando-se de uma entidade privada, é, essencialmente, financiada por receitas próprias, ainda que
destas possam fazer parte financiamentos públicos obtidos a partir de concursos competitivos.
Constatou-se que a UAL tem prosseguido uma estratégia conducente à sua sustentabilidade
económico-financeira assente, essencialmente, na geração de receitas próprias e na diversificação
das suas fontes, encontrando-se numa situação de equilíbrio financeiro depois de ter passado por
algumas dificuldades, em particular durante o período da crise recente que assolou Portugal.
A principal fonte de financiamento reside nas receitas geradas pelos alunos (candidaturas, inscrições,
matrículas, propinas e outros emolumentos). Do total de receitas, cerca de 89% é oriundo dos cursos
conferentes de grau, sendo que os cursos não conferentes de grau (Pós-graduações, MBA’s, cursos
livres, levados a cabo pela Autónoma Academy e pelo Instituto de Artes e Ofícios) representam cerca
de 6% do total das receitas. Os restantes 5% são provenientes do rendimento obtido por outras
iniciativas não diretamente relacionadas com o ensino (provenientes de parcerias remuneradas por
via de convénios com entidades camarárias, do aluguer de espaços, da atribuição de bolsas de
mérito, da exploração do refeitório/bar e da reprografia, da prestação de serviços, do financiamento
de projetos de I&D, da organização de eventos académicos).
Constatou-se que a UAL pretende prosseguir uma estratégia de aumento da verba proveniente das
propinas dos cursos conferentes de grau, não só pelo aumento do número de estudantes nacionais
mas, sobretudo, pelo crescimento do número de estudantes estrangeiros, ao mesmo tempo que
pretende reduzir o peso dessa verba nas receitas totais pelo aumento significativo das verbas
provenientes da investigação e dos serviços à comunidade.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Em parte
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Quanto à cooperação a nível nacional, a UAL refere que tem estabelecido parcerias com os mais
diversos atores da sociedade civil, destacando-se um elevado número de protocolos de colaboração
que visam prosseguir ações de cooperação institucional envolvendo um número assinalável de
entidades, públicas e privadas, nomeadamente Ordens e Associações Profissionais, Sociedades
Científicas, Empresas, Institutos Públicos, Municípios, Serviços de Saúde, entidades de media,
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entidades Reguladoras, ONGs, entidades financeiras, Escolas e Associações Ligadas à Educação e à
Economia Social, como sejam Misericórdias e IPSS’s. Muitos destes protocolos de colaboração têm
por objeto a promoção de estágios dos estudantes das respetivas unidades orgânicas e a organização
de conferências.
Contudo, não são referidas relevantes ações de cooperação com outras Instituições de Ensino
Superior nacionais para a realização conjunta de programas de estudos conferentes de grau, apenas
se mencionando alguns casos de cooperação para a realização e lecionação conjunta de
pós-graduações (Departamentos de Psicologia, de História e de Relações Internacionais). Durante a
visita, foi referido que decorrem conversações com a Universidade Lusíada e com a Universidade
Portucalense tendo em vista a criação de uma Escola Doutoral conjunta no domínio do Direito.
No domínio da investigação, também nada é referido de relevante na cooperação com outras
instituições de ensino superior ou de investigação nacionais, apenas sendo relevada a cooperação
com várias entidades de saúde e algumas universidades nacionais no âmbito de projetos de
investigação levados a cabo pelo Centro de Investigação em Psicologia (CIP) e a integração de
docentes (ex. Ciências da Comunicação) em Centros de Investigação acreditados pela FCT da
Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Minho e da Universidade de Coimbra. No decurso
da visita, tomou-se conhecimento das negociações com o Instituto de Telecomunicações para que a
UAL venha a ser reconhecida como um polo daquela entidade (neste momento, seis docentes do
Departamento de Ciências e Tecnologia estão integrados no IT como investigadores), bem como da
integração de investigadores da Universidade do Algarve, da Universidade de Évora e da
Universidade da Madeira na candidatura do Centro de Psicologia da UAL à avaliação da FCT a
Unidades de Investigação em curso.

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Em parte
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No que respeita à cooperação internacional, a UAL desenvolve uma atividade ainda algo limitada no
escopo e na amplitude. De facto, a generalidade das ações de cooperação relatadas dizem respeito
ao estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior e entidades estrangeiras de
referência, cujo objetivo é a realização de projetos de investigação conjuntos (número reduzido de
casos) ou de atividades académicas como conferências, participação em júris, debates, aulas nos
vários ciclos de estudo, e para a promoção da mobilidade de estudantes e de pessoal, encorajando
uma desejável multiculturalidade da instituição, destacando as parcerias Erasmus+. 
No âmbito da cooperação internacional, deve destacar-se a atividade levada a cabo pelo
Departamento de Arquitetura (acolhimento de turmas de universidades estrangeiras, parcerias em
cursos de mestrado internacionais e participação de docentes seus na docência e em júris de provas
em universidades estrangeiras de prestígio), o Departamento de Relações Internacionais (cátedras
de Professores Visitantes estrangeiros o que tem permitido que vários Professores do Japão, dos
Estados Unidos, da Turquia, de Espanha e de Itália tenham vindo lecionar à UAL, protocolos com
quatro Universidades Estrangeiras (Middle East Technical University (METU), da Turquia;
Universidade Pontifícia de São Paulo, Brasil; Universidade Complutense de Madrid, Espanha, e
Università Sapienza de Roma, Itália) para participação de docentes, estágios de investigação e
orientação de teses; realização de vários projetos de investigação em cooperação com instituições de
Estados Unidos da América, Etiópia, África do Sul, Reino-Unido, Suécia, Turquia e Grécia); o
Departamento de Ciências da Comunicação refere cooperação regular em atividades e em projetos
de investigação, que explicita, com as seguintes instituições: Universidade Complutense de Madrid,
Universidade do Pais Basco, Universidade de Salamanca e Universidade da Lapónia (Finlândia).
Também o Departamento de História refere a cátedra de História Luso-Brasileira, assegurando uma
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ligação estreita com a Universidade de São Paulo (USP) e o retomar do protocolo com a
Universidade de Salamanca que no passado apoiou o programa de doutoramento. 
Merecem ainda referência o incentivo à mobilidade dos estudantes da UAL concedendo a instituição
uma isenção de 50% (em mobilidade Erasmus) e de 75% (em mobilidade extraeuropeia) das propinas
quando nesses regimes, o apoio à organização de conferências de impacto internacional, a captação
de alunos estrangeiros, em particular de Angola e Brasil e a criação de um sistema de “buddies”
para que os alunos da UAL prestem apoio à integração dos seus futuros colegas estrangeiros.
Em síntese, havendo alguma internacionalização em termos de organização de reuniões científicas e
de publicações, também em termos de alguma mobilidade de estudantes e docentes, estamos face a
uma área a merecer maior sistematização por parte da UAL.

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.
As instalações da UAL distribuem-se por quatro espaços: Palácio dos Condes do Redondo e edifício
nº 47, ambos na Rua de Santa Marta, um piso na R. Alexandre Herculano n.º 2, e o edifício de
Campo de Ourique. 
No Palácio dos Condes do Redondo, funcionam salas de aula, a Sala dos Atos, o centro de
informática, os laboratórios, auditórios, biblioteca, espaços de convívio para estudantes e
professores, espaços de apoio, refeitório, bar, livraria, sala de fotocópias e serviços afins, associação
académica e loja académica. O edifício está dotado de três galerias destinadas a exposições
temporárias. 
No edifício com o n.º 47 funcionam Serviços de apoio, o gabinete do Provedor do Estudante, o
Gabinete Internacional, o Gabinete da Qualidade, o Gabinete de Comunicação e Relações Externas, o
centro informático de apoio administrativo, o Gabinete de Apoio à Investigação, a unidade central de
apoio académico, o gabinete de pós-graduações, os centros de investigação, as direções dos
Departamentos, a Administração da CEU e a Reitoria e respetivos serviços de apoio, o gabinete de
apoio a mestrados e doutoramentos, um espaço para investigadores, várias salas de reuniões e de
aulas, consultórios de psicologia e uma sala para videoconferência.
Nas instalações de Campo de Ourique, funcionam o curso de Arquitetura e o Instituto de Artes e
Ofícios, dispondo de salas de aula, uma biblioteca, uma área de bar e convívio, um auditório com
capacidade para 105 pessoas e uma reprografia. 
Na Rua Alexandre Herculano, funciona o gabinete de apoio às pós-graduações e respetivas salas de
aula.
Não se constatou a existência de gabinetes individuais para os docentes, em particular para os
contratados a tempo integral, havendo salas de professores, ainda que em número diminuto.
As instalações visitadas estão em razoáveis condições de conservação e funcionamento. Contudo,
nas várias reuniões foram referidas insuficiências de que se destacam: 
• Insuficiente acessibilidade da generalidade das instalações a cidadãos portadores de deficiências
motoras;
• Rigidez da organização de muitas salas de aula, em particular, motivada pela fixação das cadeiras
às mesas;
• Sobrelotação das salas em aulas de algumas unidades curriculares;
• Insuficiência de laboratórios, em particular nas ciências e tecnologia, e, na generalidade,
insuficiente apetrechamento em equipamento (excetuando os laboratórios de Ciências da
Comunicação);
• Falta de condições no Departamento de Arquitetura para a realização de maquetas em betão,
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sobretudo pela falta de locais para colocação de resíduos e escoamento das águas de lavagem;
• Espaço insuficiente para o bar, para o refeitório e para a sala de micro ondas para aquecimento da
alimentação dos estudantes.
Reconhecendo a insuficiência das instalações, em particular para dar resposta à estratégia de
crescimento em curso, a UAL está em negociações com a Academia Militar, vizinha das instalações
de Santa Marta, para alugar um espaço que resolverá os problemas atuais.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No âmbito da sua política de Ação Social, a UAL, através de um Gabinete especializado (SASE –
Serviço de Ação Social Escolar), assegura a gestão dos programas de apoio social disponibilizados
pela Direção-Geral do Ensino Superior do Ministério da Ciência e do Ensino Superior e um conjunto
complementar de instrumentos próprios, como seja a redução de propinas (10%, 25% e 50%) e, em
casos especiais, a isenção total de propinas. 
De referir a atribuição do estatuto de monitores e tutores a estudantes que interagem com os
colegas recentemente admitidos e os acompanham no seu trajeto escolar, usufruindo, por essa via,
de redução de propinas.
De destacar a atribuição, anualmente, fruto dos protocolos existentes com diferentes instituições do
tecido socioeconómico, de bolsas de mérito aos melhores diplomados de todos os cursos e áreas
científicas, quer nos cursos de 1º quer de 2º ciclo.
De referir também a existência do Gabinete de Aconselhamento e Promoção da Saúde que oferece
um serviço de aconselhamento para ajudar a ultrapassar dificuldades pessoais, como suporte
psicológico.
A UAL concede apoio às organizações estudantis, tais como a Associação Académica, a Associação
de Estudantes Africanos, o Gabinete de Apoio aos Antigos Alunos, a Tuna Académica, o Coro
Académico, a AIESEC e a ELSA. Mesmo assim, nas reuniões havidas, vários estudantes referiram
desconhecer a Associação Académica e as suas atividades.
Também são concedidos apoios na área desportiva às diferentes equipas que representam a UAL em
várias modalidades.
A UAL lançou uma medida, que classifica como inovadora no ensino superior privado, fixando um
quadro de propinas idêntico ao praticado no ensino superior estatal, dirigido a todos os que,
“rigorosamente acautelados os critérios de acesso e frequência do ensino universitário”, usufruam
do estatuto de “trabalhador estudante”.
São ainda concedidos apoios aos estudantes para visitas de estudo, participação em congressos
nacionais e internacionais e reuniões associativas, bem como para a realização de colóquios,
seminários e conferências e para o lançamento de edições externas à matriz editorial da instituição,
promovidas pelas associações estudantis ou mesmo por grupos de alunos.
A UAL dispõe de cantinas e bares que disponibilizam refeições a preços económicos, assim como de
estruturas de apoio a todos os que optam pelo regime de alimentação própria. Durante a visita foram
auscultadas várias opiniões quanto à insuficiência do espaço para o bar, para o refeitório e para a
sala de micro-ondas para aquecimento da alimentação dos estudantes.
Uma livraria e serviços de reprografia apoiam toda a comunidade académica em condições
vantajosas de custos. Contudo, mais uma vez, aponta-se a exiguidade das suas instalações.
A UAL não dispõe de residências para os seus estudantes.
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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 UAL promove diversos canais de comunicação com o exterior, designadamente:
• Website institucional (http://autonoma.pt/pt/home.asp) onde pode ser encontrada informação
relativa à oferta educativa, à investigação e eventos relacionados com a investigação, à extensão
universitária, à atividade cultural e, ainda, os relatórios de autoavaliação, produzidos pelo Gabinete
da Qualidade, os relatórios da avaliação externa dos ciclos de estudos realizados pela tutela, assim
como as decisões da A3ES;
• Gabinete de Comunicação e Relações Externas que dinamiza, anualmente, campanhas de
comunicação que promovem todo o portfólio educativo quer na imprensa escrita, radiofónica e
televisa, outdoors e painéis informativos em locais públicos, quer também – com particular
incidência – no universo digital (em diversas plataformas das redes sociais);
• Ações de promoção junto das escolas secundárias e profissionais, bem como associações
empresariais e sindicais, tendo em vista o esclarecimento das modalidades de acesso e também dos
objetivos e saídas profissionais inerentes a cada uma das áreas curriculares ministradas;
• Adoção de uma política de “CRM” que tem assumido múltiplas formas, em particular promovendo
eventos que fazem “regressar às origens muitos dos diplomados que assim atualizam a sua ficha
individual e respetiva situação profissional na base de dados existente, seja através de estruturas
internas de formação não conferentes de grau, como a “Autónoma Academy”, ou mesmo no âmbito
do Gabinete de Inserção Profissional, que promove estágios (internos e externos), seja através da
frequência de seminários, ou mesmo da presença no respetivo “Dia do Curso”, promovido pela
instituição ao nível, por exemplo, da licenciatura em Direito”.

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.
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 UAL oferece os seguintes ciclos de estudos acreditados pela A3ES:
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• Um ciclo de estudos de Mestrado Integrado (Arquitetura) com 113 estudantes;
• Doze ciclos de estudos de Licenciatura (Ciências da Comunicação; Informática de Gestão;
Engenharia Informática; Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações; Administração de Unidades
de Saúde; Gestão; Economia; Gestão do Desporto; Direito; História; Psicologia; Relações
Internacionais) com um total de 1530 estudantes; 
• Oito ciclos de estudos de Mestrado (Comunicação Aplicada; Engenharia Informática e de
Telecomunicações; Gestão de Empresas; Direito; História, Arqueologia e Património; Psicologia
Clínica e de Aconselhamento; Relações Internacionais; Estudos da Paz e da Guerra nas Novas
Relações Internacionais) com um total de 207 estudantes. É de notar que, no ano letivo 2015/2016,
Engenharia Informática e de Telecomunicações não tem estudantes inscritos (a 1.ª edição deste
curso só teve lugar no ano letivo 2016/2017), o de Relações Internacionais apenas 3 inscritos, o de
Comunicação Aplicada apenas 6 inscritos e o de História, Arqueologia e Património apenas 7
inscritos;
• Três ciclos de estudos de doutoramento (Direito; História; Relações Internacionais: Geopolítica e
Geoeconomia) com um total de 42 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 1892 estudantes, a Instituição dispõe de:
• 104,6 (ETI) docentes doutorados, ou seja, 18,1 estudantes por cada doutor ETI.
• 92 docentes doutorados em regime de tempo integral, ou seja, 20,6 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.
De um modo geral, as várias unidades orgânicas têm uma oferta formativa que se revela adequada à
missão de uma Instituição de natureza universitária e devidamente acreditada pela A3ES. Contudo,
os departamentos de Direito, História e Relações Internacionais salientam-se pela positiva, pois
disponibilizam formação conferente de grau acreditada que cobre os três ciclos de estudos
(licenciatura, mestrado e doutoramento). Por outro lado, os departamentos de Arquitetura, Ciências
da Comunicação, Ciências e Tecnologia, Ciências Económicas e Empresariais e Psicologia revelam
alguma fragilidade na sua oferta formativa dado que nenhuma destas unidades orgânicas oferece
programas de formação de terceiro ciclo (doutoramento), situação agravada pelo facto de todos
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estes departamentos, com exceção de Arquitetura, terem submetido à acreditação da A3ES
propostas de criação de ciclos de doutoramento (Psicologia por duas vezes) que não mereceram
acreditação. O departamento de Arquitetura, aparentemente, nunca submeteu à acreditação
qualquer programa de terceiro ciclo ou mesmo de segundo ciclo (tem acreditado um ciclo de
mestrado integrado). Ainda ao nível de fragilidades detetadas, merece referência o facto de o
departamento de Ciência e Tecnologia ter visto recusada a acreditação a três propostas de criação
de programas de segundo ciclo (2013, 2014 e 2015), só conseguindo a acreditação da quarta
proposta apresentada em 2016 e acreditada por 6 anos a partir de 2017 (Mestrado em Engenharia
Informática e de Telecomunicações)
De relevar ainda que, devido ao elevado n.º de estudantes estrangeiros, o ensino em alguns ciclos de
estudo de alguns Departamentos começou a ser ministrado em inglês e em português.

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
Ao nível dos ciclos de estudos de licenciatura, verifica-se que nos últimos três anos se tem registado
um ligeiro aumento do número de estudantes ingressados, registando-se ainda um aumento
acentuado do contingente dos estudantes provenientes do ensino secundário, o qual tem
ultrapassado em crescendo contínuo o contingente dos estudantes provenientes dos exames para
maiores de 23 anos, que eram predominantes no corpo discente até ao ano de 2013. Contudo,
verifica-se alguma diferenciação entre as várias unidades orgânicas no que diz respeito ao número
de ingressos no 1.º ano relativamente às vagas disponibilizadas, destacando-se pela positiva as
licenciaturas Ciências da Comunicação (75 inscritos para 90 vagas); Engenharia Informática (51
inscritos para 65 vagas); Gestão (100 inscritos para 140 vagas); Direito (111 inscritos para 160
vagas) e Psicologia (40 inscritos para 50 vagas), enquanto algumas outras licenciaturas revelam
fragilidades na captação de novos estudantes, destacando-se pela negativa as de Informática de
Gestão (4 inscritos para 25 vagas); Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações (12 inscritos para
60 vagas); Administração de Unidades de Saúde (11 inscritos para 40 vagas); Economia (10 inscritos
para 25 vagas); História (8 inscritos para 15 vagas, já por si um número muito baixo de vagas) e
Relações Internacionais (13 inscritos para 35 vagas). De relevar ainda o facto de, para vários dos
cursos de licenciatura com maior preenchimento de vagas, ser referido que o número de candidatos
se tem revelado superior ao n.º de vagas.
No que concerne aos oito programas de segundo ciclo, verifica-se na generalidade uma procura
reduzida, registando-se que as inscrições ficam muito abaixo das vagas disponibilizadas, com
exceção dos Mestrados Gestão de Empresas (34 inscritos para 50 vagas) e Direito (65 inscritos para
100 vagas).
Dos três Programas de Doutoramento, apenas o de História revela fragilidades grandes (1 inscrito
para 20 vagas).
Em termos de departamentos, revelam maiores fragilidades os de História e de Relações
Internacionais, seguidos pelo de Ciência e Tecnologia.
Constata-se um crescente número de estudantes estrangeiros, destacando-se o caso do
departamento de Arquitetura. Também o número de estudantes de mobilidade “in” tem aumentado
nos últimos anos letivos.

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
No que diz respeito ao número de diplomados, verifica-se que alguns ciclos de estudo alcançam
valores razoáveis relativamente ao n.º de estudantes inscritos, como é o caso do Mestrado Integrado
em Arquitetura, da Licenciatura em Direito, em menor grau da Licenciatura em Ciências da
Comunicação, do Mestrado em Direito, do Mestrado em Comunicação Aplicada e do Mestrado em
Psicologia Clínica e de Aconselhamento. Por outro lado, os restantes ciclos de estudo apresentam um
número de diplomados bastante abaixo do expectável relativamente ao n.º de estudantes inscritos
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(alguns com 0 diplomados no ano letivo 2015/2016!), destacando-se pela negativa as Licenciaturas
em Administração de Unidades de Saúde; Gestão; Economia; Gestão do Desporto; Psicologia e
Relações Internacionais, os Mestrados em História; Arqueologia e Património; Relações
Internacionais e Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais, e todos os
Programas de Doutoramento. 
Quanto ao número insuficiente de diplomados, pode concluir-se que a situação mais desfavorável
ocorre nos departamentos de Ciências e Tecnologia; Ciências Económicas e Empresariais; História;
Psicologia e Relações Internacionais.
Quanto à empregabilidade, verifica-se que os dados fornecidos não têm fiabilidade suficiente para
tirar conclusões, sendo generalizada a opinião de que o processo para seguimento da
empregabilidade não é adequado.

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
De um modo geral, o corpo docente dos vários departamentos é adequado em número, qualificação e
especialização, face à oferta educativa e número de estudantes. A grande maioria dos
departamentos tem um n.º de doutores ETI que ultrapassa os 60% do total de docentes ETI.
Destaca-se, pela negativa, o departamento de Arquitetura que tem um n.º de doutores ETI inferior a
50% do total ETI e, pela positiva, o departamento de Psicologia cujo n.º de doutores ETI é de 90% do
total ETI.
B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
No que diz respeito ao vínculo à universidade, verifica-se que de um modo geral o n.º de docentes
contratados a tempo integral é satisfatório, ultrapassando os 60% do n.º total de docentes ETI,
excetuando-se o caso do departamento de Arquitetura com apenas 42%. Destaca-se positivamente o
departamento de História com 80% de docentes em tempo integral.
Por outro lado, o corpo de docentes contratados é razoavelmente estável, verificando-se a existência
de vínculos laborais com mais de três anos para uma percentagem de docentes igual ou superior a
cerca de 60%, destacando-se positivamente o departamento de Relações Internacionais com uma
percentagem de 80%.
No que diz respeito à distribuição etária dos docentes, constata-se que a média etária, de um modo
geral, ronda os 51 anos, excetuando os casos do departamento de História com uma média etária de
61 anos e o departamento de Relações Internacionais com 59, ambos revelando alguma necessidade
de renovação.
Nada é referido de relevante no RAA sobre a formação permanente dos docentes, tanto ao nível do
ensino/aprendizagem, como ao nível da investigação.
Durante os encontros ocorridos por ocasião da visita da CAE, foi assinalado que a UAL não
disponibiliza o regime de dedicação exclusiva, mas também que muitos docentes têm uma vertente
significativa de vida não-académica que não dispensam e pode até ser uma mais-valia para os
estudantes.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
As instalações da UAL distribuem-se por quatro espaços: o Palácio dos Condes do Redondo e o
edifício nº 47, ambos na Rua de Santa Marta, um piso na R. Alexandre Herculano n.º 2, e o edifício
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de Campo de Ourique. 
No Palácio dos Condes do Redondo, funcionam salas de aula, a Sala dos Atos, o centro de
informática, os laboratórios, auditórios, biblioteca, espaços de convívio para estudantes e
professores, espaços de apoio, refeitório, bar, livraria, sala de fotocópias e serviços afins, associação
académica e loja académica. O edifício está dotado de três galerias destinadas a exposições
temporárias. 
No edifício com o n.º 47 funcionam serviços de apoio, o gabinete do Provedor do Estudante, o
Gabinete Internacional, o Gabinete da Qualidade, o Gabinete de Comunicação e Relações Externas, o
centro informático de apoio administrativo, o Gabinete de Apoio à Investigação, a unidade central de
apoio académico, o gabinete de pós-graduações, os centros de investigação, as direções dos
Departamentos, a Administração da CEU e a Reitoria e respetivos serviços de apoio, o gabinete de
apoio a mestrados e doutoramentos, um espaço para investigadores, várias salas de reuniões e de
aulas, consultórios de psicologia e uma sala para videoconferência.
Nas instalações de Campo de Ourique, funcionam o curso de Arquitetura e o Instituto de Artes e
Ofícios, dispondo de salas de aula, uma biblioteca, uma área de bar e convívio, um auditório com
capacidade para 105 pessoas e uma reprografia. 
Na Rua Alexandre Herculano, funciona o gabinete de apoio às pós-graduações e respetivas salas de
aula.
Não se constatou a existência de gabinetes individuais para os docentes, em particular para os
contratados a tempo integral, havendo salas de professores, ainda que em número diminuto.
As instalações visitadas estão em razoáveis condições de conservação e funcionamento. Contudo,
nas várias reuniões foram referidas insuficiências de que se destacam: 
• Insuficiente acessibilidade da generalidade das instalações a cidadãos portadores de deficiências
motoras;
• Rigidez da organização de muitas salas de aula, em particular, motivada pela fixação das cadeiras
às mesas;
• Sobrelotação das salas em aulas de algumas unidades curriculares;
• Insuficiência de laboratórios, em particular nas ciências e tecnologia, e, na generalidade,
insuficiente apetrechamento em equipamento (excetuando os laboratórios de Ciências da
Comunicação);
• Falta de condições no departamento de Arquitetura para a realização de maquetas em betão,
sobretudo pela falta de locais para colocação de resíduos e escoamento das águas de lavagem;
• Espaço insuficiente para o bar, para o refeitório e para a sala de micro ondas para aquecimento da
alimentação dos estudantes.
Reconhecendo a insuficiência das instalações, em particular para dar resposta à estratégia de
crescimento em curso, a UAL está em negociações com a Academia Militar, vizinha das instalações
de Santa Marta, para o aluguer de um espaço que resolverá os problemas atuais. 

B4. Atividades de investigação e desenvolvimento
Apreciação geral das atividades de investigação e desenvolvimento nas Unidades Orgânicas.
As atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico realizadas pelas unidades orgânicas da
UAL são, de um modo geral, incipientes, sendo visível o caráter recente da adoção real das mesmas
na missão dos departamentos e da UAL. 
A generalidade dos departamentos realiza as atividades de investigação e desenvolvimento através
de centros/unidades de I&D próprias, não reconhecidas/classificadas pela FCT, destacando-se pela
positiva o departamento de Relações Internacionais que viu o seu centro de investigação
OBSERVARE reconhecido e classificado com Bom e o departamento de Psicologia que também tem o
seu centro de investigação CIP - Centro de Investigação em Psicologia reconhecido e classificado
com Bom, ambos no último processo de avaliação de unidades de investigação promovido pela FCT;
merece ainda destaque pela positiva o departamento de Direito cujo centro de investigação, Ratio
Legis, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas, recentemente criado, obteve
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financiamento da FCT. Pela negativa, destaca-se o departamento de Ciências da Comunicação que
não tem as suas atividades de investigação e desenvolvimento formalmente organizadas, estando os
seus docentes dispersos pelos centros de investigação da UNL, da Univ. Minho e da Univ. Coimbra.
Regista-se a realização de alguns projetos de I&D e a submissão de candidaturas de projetos
próprios aos concursos promovidos pela FCT e pelo Portugal2020 ou na integração, a convite, em
projetos promovidos por outras instituições universitárias nacionais. É muito escassa a participação
em projetos de âmbito internacional. De qualquer modo, destacam-se pela positiva, pelo número de
projetos em curso, os departamentos de Psicologia e de Relações Internacionais.
No que respeita à publicação científica, verifica-se que é reduzida e se concentra especialmente na
publicação de livros ou capítulos de livros, na publicação de alguns artigos em revistas nacionais e
na apresentação de comunicações a conferências nacionais e internacionais. É muito escassa a
publicação de artigos em revistas internacionais de reconhecido prestígio. Neste domínio,
destacam-se pela positiva os Departamentos de Psicologia e de Relações Internacionais.
Após a visita à Instituição, é visível que a investigação, nos últimos dois anos, evoluiu bastante, em
resultado do reforço da política para a investigação desenvolvida pelos dirigentes da UAL, conforme
apontado no ponto A7.1.2 deste relatório.

B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
O relatório de autoavaliação não foi sistemático e abrangente relativamente à explicitação da
produção artística da UAL e das suas unidades, contudo durante a visita foi possível constatar a
diversidade de tais atividades, a sua intencionalidade na missão da instituição, bem como a sua
qualidade e permanência no tempo. A produção artística pode ser associada, por exemplo, ao facto
dos seus cursos, maioritariamente, funcionarem no Palácio do Conde de Redondo, edifício de
Interesse Público do séc. XVII e que resistiu ao terramoto de 1755, onde decorrem exposições
temporárias. Acresce um leque variado de atividades dos seus departamentos, em particular do
departamento de Arquitetura, do departamento de História e do departamento de Ciências da
Comunicação. A título de exemplo, a Arquitetura refere a participação do CEACT/UAL na construção
de uma peça de arte pública, o Monumento à Multiculturalidade no Monte da Caparica (parceria
com a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia da
Caparica e Clube Recreativo União Raposense); o departamento de Ciências da Comunicação
assume a produção nos seus laboratórios de programas de rádio e TV, aliás no quadro da formação
dos seus estudantes e aquisição de competências profissionalizantes. Por último, uma palavra
aludindo à atividade do Instituto de Artes e Ofícios, às suas exposições e restauros, e os cursos livres
e ações de formação não conducente de grau e dirigida à valorização, preservação e reabilitação do
património cultural e artístico.

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.
É visível a existência de uma atividade consolidada de extensão universitária, que se traduz na
prestação de serviços à comunidade de diversa índole, no desenvolvimento de parcerias com
diversas entidades públicas, como sejam Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, museus, para
além de entidades e associações empresariais, financeiras e tecnológicas, na organização de
reuniões científicas de âmbito nacional e internacional. Neste particular, destacam-se pela positiva
os departamentos de Ciências da Comunicação, de História e de Psicologia. O departamento de
Ciências da Comunicação aprofunda a sua missão através de atividades de prestação de serviços à
comunidade, nomeadamente através da utilização da plataforma UALMedia e da Rádio Autónoma;
de iniciativas formativas para a população jovem que pretendem iniciar-se na rádio e na elaboração
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de programas radiofónicos com emissão na Antena1 e na TDP África; na preparação de estágios para
jovens e no investimento em protocolos com associações culturais diversas; na participação e
coordenação geral do Projeto REC (“Repórteres em Construção”); do programa de rádio “Outros
mundos”; da colaboração com o Banco Alimentar contra a Fome. Por sua vez, o departamento de
Psicologia realiza um conjunto alargado de prestação de serviços à comunidade, de que se destacam:
o Centro Universitário de Psicologia e Logopedia (CUPL), tendo acordos de cooperação com várias
entidades, a colaboração na formação pós-graduada de profissionais de saúde (nomeadamente
enfermeiros), o projeto de avaliação e intervenção neuro-psicológica junto de uma população com
HIV/SIDA (parceria com a Associação Positivo), a parceria com a instituição ADEB (Associação de
Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares) para a organização de grupos psicopedagógicos para
familiares de utentes com doença mental, o serviço de voluntariado na comunidade envolvente,
motivando os estudantes da Licenciatura a desenvolver práticas de voluntariado extracurricular,
alguns cursos de pós-graduação por exemplo em Psicologia da Saúde Ocupacional, ou serviços de
apoio à integração e adaptação académica dos estudantes da UAL. Também uma referência ao
departamento de História e à edição do Dicionário de História Empresarial, em linha com projetos
de investigação na área apoiados pelo Instituto de Apoio à Investigação e Desenvolvimento da
Universidade Autónoma de Lisboa. 
Outras iniciativas com bastante impacto merecem ser referenciadas. Por exemplo os produtos
sociais e educativos decorrentes do projeto de investigação junto da população estudantil
portuguesa sobre “Direitos digitais: Uma password para o futuro” decorrente de parceria da UAL
com a DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor). Ainda, o Centro de Arbitragem
Institucional (CAUAL), prestando serviços à comunidade em termos de arbitragem e mediação ao
nível da resolução alternativa de litígios. Por último, a formação não conferente de grau organizada
pelo Instituto de Artes e Ofícios ou a “Autónoma Academy”.

B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Quanto à cooperação a nível nacional, de um modo geral, as diversas unidades orgânicas têm
estabelecido parcerias com os mais diversos atores da sociedade civil, destacando-se um elevado
número de protocolos de colaboração que visam prosseguir ações de cooperação institucional
envolvendo um número assinalável de entidades, públicas e privadas, nomeadamente Ordens e
Associações Profissionais, Sociedades Científicas, Empresas, Institutos Públicos, Municípios,
Serviços de Saúde, entidades de media, entidades Reguladoras, ONGs, entidades financeiras,
Escolas e Associações Ligadas à Educação e à Economia Social, como sejam Misericórdias e IPSS’s.
Várias destas iniciativas possibilitam estágios aos estudantes das respetivas unidades orgânicas e o
desenvolvimento da investigação dos docentes da UAL.
Contudo, não são referidas relevantes ações de colaboração com outras Instituições de Ensino
Superior nacionais para a realização conjunta de programas de estudos conferentes de grau, apenas
se referindo alguns casos de cooperação para a realização e lecionação conjunta de pós-graduações
(por exemplo, departamentos de Psicologia, de História e de Relações Internacionais). Durante a
visita, foi referido que decorrem conversações com a Universidade Lusíada e com a Universidade
Portucalense, tendo em vista a criação de uma Escola Doutoral conjunta no domínio do Direito.
Também no domínio da investigação não existe colaboração relevante com outras instituições de
ensino superior ou de investigação nacionais, apenas sendo relevada a cooperação com várias
entidades de saúde e algumas universidades nacionais no âmbito de projetos de investigação levados
a cabo pelo Centro de Investigação em Psicologia (CIP) e a integração de alguns docentes em
Centros de Investigação acreditados pela FCT da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do
Minho e da Universidade de Coimbra. De referenciar, também, os esforços recentes de criação
conjunta de um Centro de investigação na área da Psicologia, com docentes/investigadores das
Universidades do Algarve, Évora e Madeira, e das negociações em curso com o Instituto de
Telecomunicações para que a UAL venha a ser reconhecida como um polo daquela entidade (neste
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momento, seis docentes do Departamento de Ciências e Tecnologia estão integrados no IT como
investigadores). 
No que respeita à cooperação internacional, as diversas unidades orgânicas desenvolvem uma
atividade ainda algo limitada no escopo e na amplitude. De facto, a generalidade das ações de
cooperação relatadas dizem respeito ao estabelecimento de parcerias com instituições de ensino
superior e entidades estrangeiras de referência, cujo objetivo é a realização de projetos de
investigação conjuntos (número reduzido de casos) ou de atividades académicas como conferências,
participação em júris, debates, aulas nos vários ciclos de estudo, ou ainda para a promoção da
mobilidade de estudantes e de pessoal, encorajando uma desejável multiculturalidade da instituição,
destacando as parcerias Erasmus+. 
No âmbito da cooperação internacional, deve destacar-se a atividade levada a cabo pelo
departamento de Arquitetura (acolhimento de turmas de universidades estrangeiras, parcerias em
cursos de mestrado internacionais e participação de docentes do Departamento na docência e em
júris de provas em universidades estrangeiras de prestígio), o Departamento de Relações
Internacionais (cátedras de Professores Visitantes estrangeiros que tem permitido que vários
Professores Visitantes do Japão, dos Estados Unidos, da Turquia, de Espanha e de Itália tenham
vindo lecionar à UAL, protocolos com quatro Universidades Estrangeiras (Middle East Technical
University (METU), da Turquia; Universidade Pontifícia de São Paulo, Brasil; Universidade
Complutense de Madrid, Espanha, e Università Sapienza de Roma, Itália) para participação de
docentes, estágios de investigação e orientação de teses; realização de vários projetos de
investigação em cooperação com instituições de Estados Unidos da América, Etiópia, África do Sul,
Reino-Unido, Suécia, Turquia e Grécia), o departamento de Ciências da Comunicação refere
cooperação regular em atividades e em projetos de investigação, que explicita, com as seguintes
instituições: Universidade Complutense de Madrid, Universidade do Pais Basco, Universidade de
Salamanca e Universidade da Lapónia (Finlândia). Também o departamento de História refere a
cátedra de História Luso-Brasileira, assegurando uma ligação estreita com a Universidade de São
Paulo (USP) e o retomar do protocolo com a Universidade de Salamanca que no passado apoiou o
programa de doutoramento. Em síntese, havendo alguma internacionalização em termos de
organização de reuniões científicas e de publicações, também em termos de alguma mobilidade
docente, estamos face a uma área a merecer maior atenção e sistematização por parte da UAL, em
particular se atendermos ao escasso número de estudantes nos programas Erasmus de mobilidade
internacional (in e out).

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
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garantia da qualidade da Instituição.
Nada a acrescentar dado que se trata de um único SIGQ para toda a Instituição.

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.
A formação conferente de grau oferecida pelas oito unidades orgânicas (departamentos) cobre os
três ciclos de Bolonha e é suportada por uma atividade de investigação ainda pouco desenvolvida e
que envolve os estudantes de forma ainda incipiente. A oferta formativa inclui doze ciclos de
licenciatura, cinco dos quais técnico-laboratoriais, um ciclo de mestrado integrado, oito ciclos de
mestrado e três ciclos de doutoramento, todos acreditados pela A3ES. De um modo geral, pode
dizer-se que os departamentos da UAL dão cumprimento adequado à componente de
ensino/aprendizagem da missão da UAL.
A atividade de investigação científica revela-se ainda pouco desenvolvida, sendo visível que é
recente a aposta na mesma. Presentemente está organizada em estruturas de investigação próprias,
referindo-se a existência de nove unidades das quais apenas três tiveram reconhecimento ou
financiamento da FCT no último ciclo de avaliação (Ratio Legis (Direito), CIP (Psicologia) e
Observare (Relações Internacionais), as duas últimas com classificação de Bom. Não existem
estruturas de investigação partilhadas com outras instituições, mesmo havendo docentes da UAL a
realizar a sua investigação noutros centros nacionais (situação claramente visível no Departamento
de Ciências da Comunicação). Durante a visita foi feita referência ao esforço recente de criação de
um Centro de Psicologia conjunto com as Universidades do Algarve, Évora e Madeira, bem como ao
desejo de que a UAL venha a ser reconhecida como um polo do Instituto de Telecomunicações (neste
momento, seis docentes do Departamento de Ciências e Tecnologia estão integrados no IT como
investigadores). Em síntese, a investigação é uma área emergente no seio da UAL e dos seus
Departamentos, tendo sido criados recentemente mecanismos internos de reflexão à sua
organização e serviços de apoio à sua concretização (elaboração e apresentação de projetos de
investigação a entidades externas de financiamento, tradução de artigos, tratamento estatístico de
dados, contratação de investigadores, redução de horas de docência para dedicação à investigação,
prémios de investigação).
No que respeita à prestação de serviços à comunidade, é visível a existência de uma atividade
consolidada de extensão universitária, que se traduz no desenvolvimento de parcerias com diversas
entidades públicas e privadas, como sejam autarquias, entidades empresariais, tecnológicas e
socioprofissionais. Estas atividades são realizadas pelos próprios departamentos e, sobretudo,
através de um conjunto de estruturas da UAL ou da Entidade Instituidora. Neste particular,
destacam-se pela positiva o departamento de Ciências da Comunicação e o de Psicologia pelo
conjunto alargado, estruturado e carácter continuado de serviços prestados à comunidade. 
Os departamentos, de um modo geral, são dotadas de um corpo docente razoavelmente estável e
qualificado, embora carecendo de mais docentes em tempo integral totalmente dedicados à
Instituição, destacando-se pela negativa o departamento de Arquitetura com apenas 42% do corpo
docente em tempo integral e pela positiva o departamento de História com 80% de docentes em
tempo integral.
Alguns docentes são dotados de bons currículos no que diz respeito à adequação das respetivas
especialidades aos projetos de ensino, já que ao nível de publicações científicas em revistas
internacionais reconhecidas, de um modo geral, não atingem número e internacionalização
suficientes. Nota-se um nível etário do corpo docente algo elevado, constatando-se, contudo, uma
preocupação em admitir jovens doutores. Não se constata haver ações concretas no domínio da
formação contínua dos docentes, quer no domínio das práticas pedagógicas, quer no do
desenvolvimento de competências de investigação, embora ao nível da investigação tenham sido
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criados serviços de apoio específicos (elaboração de projetos, tradução de artigos, tratamento de
dados). A avaliação de desempenho dos docentes ainda não é prática corrente na Instituição,
referindo-se apenas a recente aprovação de um regulamento de avaliação de desempenho e o
desenvolvimento de uma aplicação que permitirá agilizar a autoavaliação dos docentes. No entanto,
está instituída a avaliação do ensino pelos estudantes, através de inquéritos próprios, no final da
lecionação das unidades curriculares.
A atratividade de vários ciclos de estudo revela-se baixa pelo que as várias unidades orgânicas
prosseguem políticas ativas de captação de novos estudantes, recorrendo a várias estratégias para
alargamento do recrutamento no país, bem como para atração de estudantes estrangeiros, sendo
expressivo o número de estudantes dos PALOP. Em particular, verifica-se que nos oito programas de
segundo ciclo a procura é reduzida, registando-se que as inscrições ficam muito abaixo das vagas
disponibilizadas, com exceção dos Mestrados Gestão de Empresas e Direito. Nos três Programas de
Doutoramento, o de História revela fragilidades grandes. Em termos de departamentos, revelam
maiores fragilidades os de História e de Relações Internacionais, seguidos pelo de Ciência e
Tecnologia. Por outro lado, constata-se um crescente número de estudantes estrangeiros,
destacando-se o caso do departamento de Arquitetura. Também é escasso o número de estudantes
nos programas de mobilidade internacional “in” e “out”. Em síntese, durante a visita foi-nos
facultado o registo de um nº total de 2281 estudantes da UAL no ano letivo de 2017/2018, dos quais
apenas 12,3% eram estudantes de mestrado e 3% de doutoramento.
No que diz respeito ao número de diplomados, verifica-se que alguns ciclos de estudo alcançam
valores razoáveis relativamente ao n.º de estudantes inscritos, constatando-se, no entanto, que
muitos ciclos de estudo apresentam um número de diplomados bastante abaixo do expectável
(alguns com 0 diplomados no ano letivo 2015/2016). Quanto ao número insuficiente de diplomados,
pode concluir-se que a situação mais desfavorável ocorre nos departamentos de Ciências e
Tecnologia; Ciências Económicas e Empresariais; História; Psicologia e Relações Internacionais. No
entanto, durante a visita foram dados números mais animadores, apontando-se que no ano letivo de
2016/2017 se registou que 352 estudantes concluíram a sua licenciatura, 87 concluíram o mestrado
e 13 concluíram o doutoramento.
Ao nível da cooperação nacional, constata-se que várias unidades orgânicas têm estabelecido
parcerias com um número assinalável de entidades, públicas e privadas, No entanto não são
referidas relevantes ações de cooperação com outras Instituições de Ensino Superior nacionais,
nomeadamente ao nível do ensino (por ex. a realização conjunta de programas de estudos
conferentes de grau), apenas se referindo alguns casos de cooperação para a realização e lecionação
conjunta de pós-graduações (departamentos de Psicologia, de História e de Relações Internacionais),
bem como a informação, durante a visita, sobre conversações com a Universidade Lusíada e com a
Universidade Portucalense tendo em vista a criação de uma Escola Doutoral conjunta no domínio do
Direito. Ao nível da investigação, refere-se a cooperação com algumas universidades nacionais no
âmbito de projetos de investigação levados a cabo pelo Centro de Investigação em Psicologia (CIP),
que poderá vir a integrar docentes/investigadores das Universidades do Algarve, Évora e Madeira,
ou a integração de alguns docentes em Centros de Investigação acreditados pela FCT da
Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Minho e da Universidade de Coimbra. Durante a
visita, constatou-se a existência de negociações em curso com o Instituto de Telecomunicações para
que a UAL venha a ser reconhecida como um polo daquela entidade. 
Ao nível da cooperação internacional constata-se haver um esforço para aumentar o nível de
internacionalização dos vários departamentos, mas com resultados ainda pouco expressivos. São
escassas as parcerias estratégicas com universidades estrangeiras para o desenvolvimento dos
projetos de ensino e de investigação, com exceção da institucionalização de cátedras de Professores
Visitantes levadas a cabo por vários departamentos ou projetos de I&D. 
A natureza histórica dos edifícios levanta dificuldades a intervenções tendo em vista a sua melhor
adequação às atividades pedagógicas. Durante a visita, foi possível constatar o esforço da instituição
na adaptação e conservação dos espaços, havendo desafios apontados no apetrechamento de alguns
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laboratórios (ex. Psicologia e Ciências e Tecnologia), no assegurar de gabinetes de trabalho para
docentes, ou na ampliação de espaços para os estudantes (secretaria, bar, reprografia). Ainda
durante a visita às instalações (Palácio do Conde do Redondo) foi possível constatar vários locais
onde os estudantes podem reunir e estudar em grupo, incluindo espaço na biblioteca. Havendo hoje
maior recurso à internet e a bases de dados em suporte eletrónico, foi apontada pelos estudantes a
necessidade de melhorar o sinal de rede.

B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
Considera-se não haver, propriamente, áreas ditas de excelência, mas alguns pontos fortes das
unidades orgânicas de que se destacam:

- Oferta formativa acreditada nos três ciclos de Bolonha que, de um modo geral, se revela adequada
à missão de uma Instituição de natureza universitária;
- Aumento progressivo no número de estudantes e de formações concluídas, traduzido no aumento
do contingente dos estudantes provenientes do ensino secundário em detrimento dos provenientes
dos exames para maiores de 23 anos e de um número alargado de estudantes provenientes dos
PALOP; 
- Corpo docente razoavelmente estável e qualificado, embora carecendo de algum rejuvenescimento
e de mais docentes em tempo integral totalmente dedicados à Instituição;
- Razoável nível de internacionalização de algumas unidades orgânicas (departamentos de
Arquitetura, Relações Internacionais e Ciências da Comunicação); 
- Qualidade dos laboratórios usados pelo departamento de Ciências da Comunicação; 
- Adequado ambiente de ensino / aprendizagem, sendo apontada pelos estudantes e reconhecida
pelos professores a proximidade relacional existente e o apoio ao estudo e desenvolvimento
socioprofissional dos estudantes; 
- Boa articulação entre ensino e prestação de serviços ao exterior na generalidade dos
Departamentos e respetivos Cursos;
- Existência de dois centros de investigação reconhecidos pela FCT e classificados com Bom
(departamentos de Relações Internacionais e Psicologia);
- Prestação de Serviços ao exterior, de um modo geral, de bom nível e âmbito alargado, com
destaque para os departamentos de Ciências da Comunicação, de Arquitetura e de Psicologia;
- Apoio aos docentes na área da investigação e da publicação (apoio na análise de dados e na
tradução de artigos, apoio institucional à organização e submissão de projetos de investigação às
entidades de financiamento);
- Práticas instituídas de acolhimento e apoio à transição, adaptação e sucesso académico dos
estudantes internacionais (PALOP), nomeadamente através de oficinas de capacitação na área do
português e matemática, atribuição de bolsas e redução de propinas, sistema de tutorias ou de apoio
psicológico;
- Esforço de monitorizar a atividade pedagógica dos docentes, por exemplo por entrega de sumários,
definição de normas de avaliação, tutoriais ou horas de atendimento dos estudantes, inquérito aos
estudantes avaliando o funcionamento pedagógico das unidades curriculares.

B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
- Escassa oferta de formação de segundo e terceiro ciclo (apenas os departamentos de Direito,
História e Relações Internacionais oferecem curso de doutoramento);
- Expressivo número de propostas para criação de ciclos de estudos com acreditação recusada pela
A3ES;
- Fragilidades na captação de novos estudantes para seis ciclos de estudos de licenciatura e para a
maioria dos ciclos de estudos de mestrado e de doutoramento;
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- Número de diplomados bastante abaixo do expectável relativamente ao n.º de estudantes inscritos
(alguns com 0 diplomados no ano letivo 2015/2016!), destacando-se pela negativa seis Licenciaturas,
quatro Mestrados e os três Programas de Doutoramento;
- Ausência de um procedimento que permita conhecer com fiabilidade o nível de empregabilidade
dos diplomados pela UAL;
- Média etária elevada dos docentes de alguns dos departamentos, indiciando necessidade de
renovação;
- Inexistência de avaliação de desempenho dos docentes e não explicitação de programas de
formação para docentes;
- Insuficiência, pelo menos em algumas unidades orgânicas, de docentes em tempo integral
totalmente dedicados à Instituição;
- Reduzida atividade de investigação na maioria das unidades orgânicas, com escasso número de
docentes/investigadores integrados formalmente em unidades de I&D reconhecidas pela FCT;
- Escassez de publicações em revistas científicas internacionais reconhecidas;
- Insuficiente interligação da investigação com o processo de ensino/aprendizagem, sendo mais
visível essa ligação nas atividades de extensão;
- Ausência de cooperação relevante com outras Instituições de Ensino Superior nacionais e
internacionais para a realização conjunta de programas de estudos conferentes de grau;
- Insuficiente cooperação com outras Instituições de Ensino Superior ou de Investigação para a
realização conjunta de projetos de I&D;
- Ausência de projetos de I&D financiados por programas de financiamento estrangeiros, em
particular os da EU;
- Fraca mobilidade internacional dos docentes e, em particular, dos estudantes;
- Insuficiências na definição e implementação do SIGQ;
- Instalações limitadas para o desenvolvimento dos atuais projetos (ex. laboratórios) ou para abraçar
novos projetos de ensino.

B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.

- Avaliar a necessidade dos oito departamentos existentes e respetivas autonomias no quadro do
reforço dos projetos de ensino e investigação, bem como dos espaços de interdisciplinaridade já
existentes;
- Definir e implementar uma estratégia de internacionalização que possa trazer valor acrescentado
às atividades das unidades orgânicas;
- Reforçar as atividades de investigação, procurando o reconhecimento pela FCT de Centros de
Investigação, de preferência multidisciplinares, devidamente classificados, procurando que alguns
deles obtenham pelo menos a classificação de Muito Bom;
- Aumentar e melhorar o relacionamento do ensino com a investigação, procurando uma maior
participação de estudantes em projetos de I&D;
- Incentivar a publicação científica em revistas de prestígio internacional;
- Reforçar as iniciativas para captar mais estudantes para o 1.º ano dos três ciclos de estudos;
- Tornar mais atrativa a formação de 2.º e 3.º ciclos, criando novos programas de formação e
captando mais estudantes;
- Implementar um processo adequado de avaliação de desempenho dos docentes com consequências
ao nível das carreiras;
- Criar programas para formação dos docentes;
- Reforçar o número de docentes em tempo integral totalmente dedicados à Instituição;
- Criar condições para aumentar o tempo de estadia dos docentes nas instalações da UAL, em
particular disponibilizando-lhes gabinetes com condições adequadas;
- Alargar as parcerias existentes de forma a afirmar o envolvimento do seu corpo docente em redes
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nacionais e internacionais centrados nos interesses do ensino-aprendizagem, da investigação e da
prestação de serviços à sociedade;
- Reforçar a mobilidade internacional, em termos dos programas Erasmus, ao nível dos docentes e
dos estudantes, em particular ao nível dos estudantes
- Melhorar o atendimento dos estudantes pelos serviços de secretaria, por exemplo informatizar,
diminuir os tempos de espera, aumentar a clareza de procedimentos e de informação, cuidar dos
interesses dos estudantes na fixação e estabilidade dos horários, cuidar da dimensão excessiva de
turmas nalgumas aulas, melhorar o sinal de acesso à internet, dinamizar a participação dos
estudantes em estudos e publicações, cuidar da qualidade e funcionalidade do equipamento nas
aulas, aumentar os horários de atendimento (secretaria, biblioteca, reprografia);
- Rejuvenescer as equipas de docência e de investigação;
- Aumentar a visibilidade internacional das revistas editadas pela UAL, na linha da revista Janus.Net
(e-journal of International Relations), indexada na Scopus;
- Aumentar o nº de investigadores contratados para investigação, atrair investigadores externos,
prosseguir na política de redução de horas de docência para apoio à atividade de investigação ou na
atribuição de prémios de produção científica;
- Aumentar a frequência e a conclusão dos cursos, em particular de mestrado e de doutoramento, na
linha das melhorias registadas nos dois últimos anos;
- Prosseguir a recuperação económica da instituição e conseguir lançar novos projetos de ensino, de
ampliação de instalações e de internacionalização dos projetos de ensino e de investigação;
- Criar um corpo docente próprio, avançar na avaliação do desempenho dos docentes e implementar
o regulamento existente;
- Implementar, mesmo que experimentalmente, o sistema interno de qualidade para sua submissão
no futuro próximo à creditação pela A3ES;
- Reforçar os centros de investigação existentes, integrá-los na rede dos centros nacionais FCT,
reestruturar as equipas e as linhas de investigação, consolidar os esforços havidos e resultados
atingidos nos últimos anos em matéria de produção científica;
- Ponderar o alargamento ao subsistema do ensino superior politécnico, integrando as incursões em
curso na área da Enfermagem;
- Reforçar a presença da “Autónoma Academy”, através da oferta de cursos livres ou de formações
não conferentes de grau, na missão da instituição;
- Assegurar a viabilidade futura das políticas de isenção e redução de propinas dos estudantes ou de
atribuição de bolsas em algumas áreas científicas menos procuradas, legitimando a oferta formativa
nestas mesmas áreas.

B10. Observações

B10. Observações
<sem resposta>

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

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
A apreciação anterior permite acentuar o cumprimento da missão estipulada por lei em relação à
organização e ao funcionamento global da UAL enquanto instituição universitária inserida no
sistema de ensino superior português. Tal ficou plasmado no levantamento e texto elaborado pela
Comissão de Avaliação, na sua capacidade de reflexão crítica, na seriedade das propostas, nos
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esclarecimentos que prestou, assim como do trabalho realizado com os representantes institucionais,
dos órgãos científico e pedagógico, dos corpos docente e discente, bem como dos investigadores
envolvidos no processo de Avaliação. 
Apesar das dificuldades inerentes à mudança demográfica, social, académica e cultural da sociedade
portuguesa, regista-se que a UAL 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), da formação graduada (2º e 3º
Ciclos) e da formação não conferente de grau, acompanhada de conveniente divulgação, captação e
acompanhamento dos alunos;
- Atividades essenciais de investigação relacionadas com a formação graduada e participação em
projetos internacionais, embora com um nível e intensidade ainda não satisfatório;
- Corpo docente adequado e em vias de renovação em função das necessidades formativas e de
desempenho da organização universitária;
- Prestação de serviços à comunidade relacionados com as suas áreas científicas e pedagógicas e
respetivas áreas de ensino, procurando alargar a sua oferta para além da comunidade académica e
profissional em domínios que se prendem com a formação dos seus alunos, a composição e a
estrutura social da população portuguesa, nomeadamente em relação à juventude e às migrações
internacionais;
- Internacionalização, ainda que com um nível escasso, no que respeita essencialmente à
colaboração institucional, à mobilidade de docentes e à organização conjunta de iniciativas diversas,
como projetos, seminários e conferências;
- Instalações próprias com algumas insuficiências, mas em renovação devido ao acréscimo de alunos
e às exigências de conservação;
- Apoio social e académico aos alunos adequado à dimensão e à natureza da UAL.

Este desempenho tem vindo a evoluir favoravelmente depois da elaboração do RAA, sendo de realçar
o compromisso institucional assumido pelos órgãos de natureza administrativa e de natureza
académica quanto à melhoria da qualidade da organização, do seu funcionamento, da comunicação
interna e com o exterior e do alargamento e intensificação das iniciativas universitárias com vista à
afirmação da UAL no contexto do ensino superior não público em Portugal.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Do trabalho realizado pela CAE com base na informação disponibilizada ex-ante e confirmada
durante a visita da CAE, foram consideradas diversas dimensões que se podem configurar como
pontos fortes da Instituição:

1. Dimensão organizacional
Tendo presente a legislação em vigor e a natureza da instituição universitária, importa salientar o
seguinte:
i) O projeto educativo, artístico, cultural, científico e pedagógico da UAL está em sintonia com o
definido nos seus estatutos;
ii) O contexto territorial, cultural e social da UAL, em plena cidade de Lisboa, dotada de boas
acessibilidades e em edifícios próprios, é favorável ao desenvolvimento do projeto universitário,
embora apresente limitações físicas inerentes à sua concretização em edifício classificado e com
dificuldades colocadas à sua expansão e/ou melhoria das instalações existentes;
iii) Relação institucional entre a CEU e o Reitor da UAL assente no respeito entre ambos e na
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distribuição de responsabilidades entre a entidade instituidora e a Reitoria através do Administrador
e dos dois Administradores adjuntos, um para a área académica e outro para a área de investigação;
iv) Autonomia dos Conselhos Científico e Pedagógico face à estrutura organizacional decorrente da
eleição dos seus representantes;
v) Procura institucional de arrendamento de novas instalações na área próxima ao campus atual, no
sentido de poder acolher os cursos dispersos em Campolide e novos cursos, nomeadamente na área
da saúde e alunos oriundos dos PALOPS e do Brasil;
vi) Estabilização crescente da situação financeira da UAL.

2. Dimensão científica
i) Ambiente favorável para o exercício da atividade docente, de tarefas de investigação, da prestação
de serviços à comunidade e de iniciativas de natureza científica baseadas nos dois Centros de
investigação reconhecidos pela FCT e nas perspetivas de criação de outros núcleos de investigação
abertos à participação de colaboradores nacionais e estrangeiros;
ii) Abertura ao alargamento da internacionalização dos Centros de investigação existentes através
da incorporação de novos elementos e de parcerias com outras instituições universitárias;
iii) Perspetiva de incremento da Investigação relacionada com a formação pós-graduada do nível do
2º ciclo e, sobretudo, do 3º Ciclo decorrente da apresentação de novas propostas de formação nestes
ciclos de estudos;
iv) Acolhimento favorável por parte do corpo docente no sentido de promover e de acompanhar os
projetos e as atividades da UAL, bem como o seu envolvimento nas iniciativas da Universidade.

3. Dimensão Pedagógica
i) Adequação das instalações, apesar de algumas insuficiências, dos laboratórios e dos cursos à
dimensão da procura da população académica no tempo presente;
ii) Oferta de formação graduada e, sobretudo, de formação não graduada, em unidades de interface
com as áreas científicas dominantes (Autónoma Academy, Instituto de Artes e Ofícios, Centro de
Arbitragem);
iii) Ambiente de ensino-aprendizagem assente na relação entre os corpos discentes, docentes e
investigadores, favorável ao cumprimento da missão da UAL;
iv) Disponibilidade dos docentes e alunos no apoio aos alunos com dificuldades de inserção
académica, nomeadamente no que respeita ao funcionamento de Tutorias, de oficinas de formação e
através da figura de Mentor;
v) Realização de oficinas de formação complementar (Português e Matemática) dirigidas a alunos de
nacionalidade estrangeira que pretendam matricular-se na UAL;
vi) Prática corrente de auscultação da opinião dos alunos sobre o processo de ensino aprendizagem
realizados por inquérito escrito;
vii) Plano de aumento da oferta formativa, de alargamento da população escolar e da extensão das
instalações universitárias.

4. Dimensão académica
i) Divulgação da informação da UAL em portal próprio e com informação adequada;
ii) Oferta formativa acreditada, adequada à missão universitária da UAL;
iii) Aumento da procura social da população escolar oriunda do subsistema de ensino secundário em
detrimento da população M>23;
iv) Corpo docente estável, qualificado e empenhado na vida da UAL;
v) Prestação e empenhamento dos corpos técnicos e funcionários adstritos aos serviços de apoio
administrativo, científico-pedagógico e técnico da UAL;
vi) Diversificação dos serviços prestados ao exterior (técnicos, população jovem, quadros
profissionais de natureza diversa) favorável ao seu desempenho profissional e inserção na sociedade
civil.
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C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
As referências já incluídas no ponto B.9.3 deste relatório dão conta das fragilidades existentes que
se sintetizam em quatro das dimensões de análise consideradas, na sua globalidade:

1. Dimensão Organizacional
No âmbito da legislação em vigor, nomeadamente dos referenciais para os sistemas internos de
garantia de qualidade das instituições de ensino superior, regista-se:
i) Escassa visibilidade da existência de uma cultura assumida pela comunidade académica
relacionada com a melhoria contínua da qualidade;
ii) Insuficiências no SIGQ que não têm permitido, em tempo útil, ultrapassar as dificuldades de
comunicação entre a administração, os serviços, o corpo docente e a população académica;
iii) Insuficiências no funcionamento da infoestrutura, nomeadamente no que respeita aos serviços
ligados ao atendimento dos alunos e à prestação de serviços fora do horário laboral;
iv) Aparente dificuldade de comunicação entre unidades orgânicas da UAL.

2. Dimensão Científica
De acordo com os mesmos referenciais, a dimensão científica da missão institucional da UAL regista:
i) Reduzida atividade de investigação no conjunto das unidades orgânicas da UAL expressa no
universo de docentes/investigadores envolvidos em projetos financiados e, sobretudo na sua
produção e publicação em revistas de referência internacionalmente reconhecidas;
ii) Insuficiente integração da investigação com o processo de ensino/aprendizagem ao nível da
formação inicial básica;
iii) Insuficiente cooperação com outras Instituições de ensino superior e de Investigação para a
realização conjunta de projetos de I&D, a nível nacional e internacional;
iv) Ausência de projetos de I&D financiados por programas de financiamento estrangeiros, em
particular de origem EU.

3. Dimensão Pedagógica
De acordo com os mesmos referenciais, a dimensão pedagógica da missão institucional da UAL
regista: 
i) Escassa cooperação com outras Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais,
particularmente no que se refere à realização de programas e estudos conferentes de grau;
ii) Escassa oferta de formação de terceiro ciclo em áreas de graduação universitária;
iii) Fragilidades na captação de novos estudantes em cursos de formação inicial, de mestrado e de
doutoramento em diferentes áreas científicas; 
iv) Número de diplomados baixo em relação ao total de alunos inscritos.

4. Dimensão académica
De acordo com os mesmos referenciais, a dimensão académica da UAL regista: 
i) Elevado número de propostas para a criação de ciclos de estudos com acreditação recusada pela
A3ES;
ii) Ausência de um procedimento que permita conhecer com fiabilidade o nível de empregabilidade
dos diplomados pela UAL;
iii) Envelhecimento de parte da população docente, indiciando a necessidade da sua renovação;
iv) Inexistência de estatuto da carreira docente e de avaliação do desempenho docente;
v) Fraca participação de docentes e discentes em programas de mobilidade.

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
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assinaladas bem como ao cumprimento das missões fundamentais da UAL e da prestação das suas
unidades orgânicas, ora agrupadas em quatro domínios fundamentais: 

I - Ensino/Formação
i) Reforçar as iniciativas para captar mais estudantes para o 1.º ano;
ii) Promover a participação dos alunos nas iniciativas da UAL em particular o envolvimento da
associação académica no acolhimento e nas atividades ligadas à vida universitária;
iii) Adequar o n.º de docentes em tempo integral e das respetivas condições de acolhimento às
necessidades de formação;
iv)Implementar um processo de avaliação de desempenho dos docentes em relação com a sua
progressão na carreira;
v) Promover o alargamento das instalações de modo a facilitar a construção de um campus
universitário mais próximo, coeso, expressivo e com maior capacidade de aproveitamento das
sinergias internas e externas relacionadas com as necessidades do sistema de ensino superior
universitário português.

II- Investigação
i) Reforçar as atividades de investigação, procurando o reconhecimento pela FCT de novos
Centros/Unidades de Investigação;
ii) Aumentar e melhorar o relacionamento do ensino com a investigação, procurando uma maior
participação de estudantes em projetos de I&D;
iii) Criar novos ciclos de estudos de doutoramento, singularmente ou em articulação com outras
instituições universitárias;
iv) Incentivar a integração progressiva de alunos de Licenciaturas, para além dos de Mestrado e de
Doutoramento, nas linhas de investigação.

III - Internacionalização
i) Potenciar a cooperação científica, pedagógica e institucional existente de modo a promover o
aprofundamento e a sequência das iniciativas e atividades desenvolvidas pela UAL, integrando-as
num universo de ações com resultados evidentes para toda a academia;
ii) Incentivar a participação de alunos em programas de mobilidade internacional;
iii) Tornar mais expressiva a colaboração institucional já desenvolvida com outras entidades
universitárias, valorizando a sua importância no conjunto da UAL e das suas unidades orgânicas. 

IV - Faseamento Imediato
i) Implementação breve do sistema interno de garantia de qualidade nas suas diferentes dimensões,
domínios, atores e serviços que integram a UAL, tal como ficou estabelecido no decurso da visita da
CAE e do diálogo com as entidades académicas e da entidade instituidora;
ii) Implementação de sistema de acompanhamento sobre a empregabilidade dos graduados e das
necessidades de formação dos antigos alunos;
iii) Constituição de um quadro de docentes próprio, privilegiando o contrato a tempo integral e a
exigência de competências de investigação comprovadas, com possibilidade de reconhecimento de
maior dedicação à Instituição;
iv) Melhoria das condições de funcionalidade interna de modo a garantir uma melhor acessibilidade
de todos os alunos, nomeadamente dos trabalhadores estudantes, aos serviços, às atividades
pedagógicas e de formação da UAL bem como aos meios de identificação da condição de aluno;
v) Instalação e operação de um Sistema Integrado de Informação.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Acreditar com condições
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Face aos elementos recolhidos no RAA e durante a visita à Instituição, plasmados ao longo deste
relatório, constata-se a existência de algumas insuficiências na organização e funcionamento da UAL
à data de elaboração do RAA. Contudo, os resultados das reuniões realizadas durante a visita
permitiram concluir haver um progresso assinalável desde aquela data, constatando-se haver agora
uma estratégia em curso, com resultados animadores embora ainda não totalmente manifestos,
necessitando de algum tempo para se avaliar a bondade de tal estratégia e operação.
Assim, entende-se que a recomendação final é de Acreditar com as seguintes Condições: 

Condições a cumprir no imediato: 

- Implementação do sistema interno de garantia de qualidade nas suas diferentes dimensões,
domínios, atores e serviços que integram a UAL.
- Implementar um processo de avaliação de desempenho dos docentes com efeitos na progressão nas
respetivas carreiras. 
- Implementação de sistema de acompanhamento sobre a empregabilidade dos graduados e das
necessidades de formação dos antigos alunos. 

Condições a cumprir no prazo de um ano:

- Promover o alargamento das instalações de modo a facilitar a construção de um campus
universitário mais próximo, coeso, expressivo e com maior capacidade de aproveitamento das
sinergias internas e externas relacionadas com as necessidades do sistema de ensino superior
universitário português.
- Apresentar resultados no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade. 
- Apresentar resultados no âmbito da avaliação dos docentes. 

Condições a cumprir no prazo de três anos: 

- Aumentar e melhorar o relacionamento do ensino com a investigação, procurando uma maior
participação de estudantes em projetos de I&D;
- Potenciar a cooperação científica, pedagógica e institucional existente de modo a promover o
aprofundamento e sequência das iniciativas e atividades desenvolvidas pela UAL, integrando-as num
universo de ações com resultados evidentes para toda a academia;
- Incentivar a participação de alunos em programas de mobilidade internacional;
- Tornar mais expressiva a colaboração institucional já desenvolvida com outras entidades
universitárias, valorizando a sua importância no conjunto da UAL e das suas unidades orgânicas.
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