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ACEF/1819/0218572 — Guião para a auto-avaliação
I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.
1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1213/18572
1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições
1.3. Data da decisão.
2014-09-18

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior,
designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.
2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx.
200kB).
2._ACEF GOD _Sintese Medidas Melhoria.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não
incluídas no ponto 2).
3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O conjunto das áreas científicas e o n.º de créditos que integram a Estrutura Curricular foram ajustados de
forma a conformarem-se com as áreas de estudo previstas na Classificação Nacional das Áreas de
Educação e Formação (CNAEF). Clarificou-se definitivamente as áreas científicas, criou-se coerência na
sua delimitação e redefiniram-se às áreas curriculares de acordo com a descrição até ao nível IV da
CNAEF. Nos termos da missão da unidade orgânica e do ajustamento realizado a área científica
predominante do ciclo de estudos é Ciências do Desporto (813). A área secundária de acordo com a
Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF) é Gestão e administração (345)
As áreas científicas são: Ciências do Desporto (CD) 90 ECTS, 50%; Ciências Empresariais (CEM) 65 ECTS,
36%); Estatística (EST) 6 ECTS, 3%; Direito (DIR) 6 ECTS, 3%; Ciências Informáticas (CIN) 7 ECTS, 4%; e
Economia (ECO) 6 ECTS, 3%.
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The set of scientific areas and the number of credits included into Curricular Structure were adjusted to
comply with the study areas provided in the National Classification of Education and Training Areas
(CNAEF). The scientific areas were definitively clarified, coherence was established in their delimitation
and they were redefined to the curricular areas according to the description up to level IV of the CNAEF. In
terms of the organic unit mission and the adjustment made, the predominant scientific area of the study
cicle is Sports Sciences (813). The secondary area according the ordinance 256/2005, March 16 (CNAEF) is
Management and Administration (345).
Scientific areas are: Sports Sciences (CD) 90 ECTS, 50%; Business Sciences (CEM) 65 ECTS, 36%);
Statistics (EST) 6 ECTS, 3%; Law (DIR) 6 ECTS, 3%; Computer Science (CIN) 7 ECTS, 4%; and Economics
(ECO) 6 ECTS, 3%.
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O conjunto das uc que integra o plano de estudo foi alterado atendendo às recomendações da CAE, à
auscultação efetuada junto dos alunos, professores, entidades empregadoras e às condições normativas
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aplicáveis. Reduziu-se o n.º de uc de 42 para 30. Reduziu-se o n.º de uc por semestre de 7 para 5 e o n.º
médio de horas de contacto semanal de 25h para 22h. A concretização destes objetivos obedeceu às
seguintes ações:
a) Aglutinação de uc que estavam divididas em parte I e II, com aumento da carga horária da uc resultante;
b) Junção de uc com conteúdos programáticos da mesma área disciplinar (ex: Direito do Desporto e
Direito das Org. Desp.);
c) Associação de conteúdos programáticos em uc que permitem maior aplicação contextualizada (ex: os
de Informática de Gestão passam a ser lecionados em Gestão de Sistemas de Informação);
d) Uniformização do valor de ECTS pelas uc com carga horária de contacto similar.
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The curricular units (uc) set that integrates the study plan was modified taking into account CAE's
recommendations, the auscultation carried to students, teachers, employers and applicable normative
conditions. The number of uc’s was reduced from 42 to 30. The number of uc per semester was reduced
from 7 to 5 was reduced and the weekly contact hours average number from 25h to 22h. These objectives
accomplishment obeyed the following actions:
a) Uc's divided into part I and II were agglutinated, with hourly load increase for the resulting uc;
b) UCs' junction with programmatic contents of the same disciplinary area (eg: Sport Law, Sport
Organization Law);
c) Programmatic contents association into uc that allow greater contextualized application (eg:
Administrative Computing will be taught in Information Systems Management);
d) ECTS value uniformisation by uc's with similar hourly load contact time.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino
e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)
4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo
de avaliação?
Sim
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
A inauguração e entrada em funcionamento das novas instalações da ESDRM, em fev. 2013, permitiu
melhorar bastante os equipamentos adequados e necessários à atividade de ensino e aprendizagem.
Constituídas por 2 edifícios, o edifício escolar com + de 9.000 m2 de área e o refeitório. Inclui: salas de
aulas, auditório, pavilhão polidesportivo, salas de exercício, 3 ginásios, centro de recursos de desp.
natureza, laboratórios, biblioteca e salas de reunião. No exterior existe um campo desportivo e um espaço
natural para modalidades outdoor. A nova parceria com a empresa CEDIS, líder em software para gestão
de instalações desportivas, veio possibilitar a utilização e formação dos estudantes nas aplicações
informáticas. Nestas aplicações os estudantes aprendem e desenvolvem competências em Sistemas de
Informação que visam a obtenção de indicadores de gestão de instalações desportivas e informação para
marketing e controlo de custos.
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
ESDRM's new facilities official opening, in February 2013, it's a milestone that has made possible to
adequate and improve the necessary equipment for the teaching and learning activity. The compound has
2 buildings, a school building with an area of more than 9000 m2 and cafeteria. School building includes:
classrooms, auditorium, multi-sport facility, training rooms (strength and cardio fitness), 3 gymnasiums,
outdoor activities resource centre, labs, meeting rooms, library. On the outside there is a sports field, for
several activities, and a natural space with tracks and conditions for outdoor activities. The new
partnership with CEDIS company, leader in sports facilities management software, has made possible to
use and train students in computer applications. In these applications students learn and develop
Information Systems competences, which aim at obtaining sport facilities management indicators for
marketing and cost control information.
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo
de estudos desde o anterior processo de avaliação?
Sim
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Nível nacional: (1) IPDJ, IP – Programa Nacional Clube TOP; (2) A empresa CEDIS cedência de livre acesso
aos estudantes às aplicações informáticas; (3) A empresa ALL UNITED, destinada à empregabilidade dos
graduados. (4) Novos protocolos (a partir de 2013-2014) com 29 entidades destinadas à realização da uc
Estágio em Organizações Desportivas. Fundamento: (a) Acompanhar a dinâmica dos setores do desporto
em crescimento e (b) garantir melhores condições de formação dos estudantes em entidades de estágio
mais competitivas e líderes de mercado nos seus setores; (5) Aumento do n.º de parcerias com
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municípios. Nível internacional, (1) Colaboração com outras IES (24 no ano letivo de 2011/2012): Programa
Erasmus +; (2) European Network of Sport Science, Education & Employment (ENSSEE; (3) o European
Observatoire for Sport and Employment (EOSE), cujo docente do curso e anterior coordenador de curso,
Prof. Abel Santos foi eleito em 2017 para o “Executive Board”.
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
National level: (1) Portuguese Sports and Education Institute (IPDJ, IP) – Club TOP National Program; (2)
CEDIS company - gives students free access to computer applications; (3) ALL UNITED company, aimed at
graduates' employability. (4) New protocols (from 2013-2014) with 29 entities to perform the Sport
Organizations Internship curricular unit.
Foundation: (a) To monitor the growing sport sectors' dynamics and (b) assure better students' training
conditions into more competitive and market-leading traineeship entities in their sectors; (5) Increase the
number of partnerships with the city councils. Internacional level, (1) Collaboration with others Higher
Education Institutions (IES) (24 in 2011/2012 school year): Erasmus+ Program; (2) European Network of
Sport Science, Education & Employment (ENSSEE; (3) the European Observatoire for Sport and
Employment (EOSE), whose course lecturer and former course coordinator, Prof. Abel Santos, was elected
for the "Executive Board" in 2017.
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?
Sim
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
(1) Melhoria da funcionalidade e atualização da plataforma Moodle; (2) Disponibilização de horas de
atendimento aos estudantes em contexto aplicado; (3) Melhoria do funcionamento da biblioteca; (4)
Disponibilização de salas para treino das uc práticas; (5) Realização de reuniões regulares no 1.º semestre
com novos alunos e disponibilização de “check-in” académico; (6) Aquisição de acervo bibliográfico na
área da gestão do desporto, 2015-2018, foram adquiridas 39 novas publicações; (7) Crescente integração
de estudantes em projetos de investigação e desenvolvimento e em atividades na comunidade; (8)
Produção de manuais didáticos e livros de apoio às uc; (9) Ampliação do apoio concedido às atividades do
Núcleo de Estudante de NEGOD, da qual se destaca a ação: Dia da Gestão do Desporto.
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
(1) Functionality improvement and Moodle's platform upgrade; (2) Availability of hours for students
attendance in applied context; (3) Improvement into library operation; (4) Provision of training rooms for
practical curricular units; (5) Regular meetings with new students in the first semester and academic
check-in; (6) Acquisition of bibliographic collection in the area of sport management, 2015-2018, 39 new
publications were acquired; (7) Increased student integration in research and development projects and in
community activities; (8) Production of textbooks and uc support books; (9) Expansion of the support
granted to NEGOD Student Nucleus activities, from which highlights the action: Sports Management Day.
4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em
serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes
durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?
Sim
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A rede tem vindo a ser diversificada e especializada(aumentou 29 entidades desde 2012-2013)em função
das saídas profissionais: setor do fitness (funções comerciais e gestão da carteira de clientes), clubes e
associações desp. no âmbito do rendimento desp. Existem procura de novas ent. que solicitam estagiários
e apresentam qualidade para os acolherem. Tem sido apoiado o enquadramento em locais de estágio,
propostos pelos estudantes, que possam assegurar emprego. Foi reforçada a garantia de que orientação é
realizada por orientadores nas ent., todos com formação superior e n.ºde anos adequado de experiência
profissional na área científica do curso.Foram sistematizados os seguintes procedimentos:(1)Auscultação
das preferências dos alunos pelos locais de estágio,(2)Realização de avaliação das ent. propostas (através
de instrumento desenvolvido para o efeito e enquadramento com os novos orientadores de estágio e
melhoria do Documento Orientador de Estágio para estudantes e ent. de estágio.
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The network has been diversified and specialized (increased by 29 entities since 2012-2013) according to
the professional outlets: fitness sector (commercial offsets and customer portfolio management),
associations and clubs in sports' performance field. There is a search for new entities that request trainees
and present quality to welcome them. Support has been provided for placement in internships, proposed
by students, which can secure employment. The assurance that guidance is carried out by supervisors in
the entities, has been reinforced, all with higher education and adequate number of professional years’
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experience in the course scientific area. The following procedures were systematized: (1) Listening to
students’ preferences on internships 2) Evaluation of proposed entities (through an instrument developed
for this purpose and established with the new trainees of the traineeship and improvement of the
Internship Guidance Document for students and traineeships.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.
Instituto Politécnico De Santarém
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Desporto De Rio Maior
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
1.3. Ciclo de estudos.
Licenciatura em Gestão das Organizações Desportivas
1.3. Study programme.
Graduation in Management of Sport Organisations
1.4. Grau.
Licenciado
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._despacho god dr.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências do Desporto
1.6. Main scientific area of the study programme.
Sport Sciences
1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF-3 dígitos):
813
1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
345
1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13
de setembro):
6 semestres
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of
September 13th):
6 semesters
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1.10. Número máximo de admissões.
33
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>
1.11. Condições específicas de ingresso.
Possuir o 12.º ano de escolaridade;
Obter a nota mínima estabelecida, nas provas de ingresso;
Uma das seguintes provas de ingresso:
•04 Economia
•17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais
•18 Português
Classificações mínimas exigidas para acesso a cursos deste estabelecimento;
Fórmula de cálculo da nota para acesso a cursos deste estabelecimento:
• Média do ensino secundário (60%)
• Provas de ingresso (40%)
Preferência Regional:
Percentagem de Vagas:30%
Área de Influência: Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal;
Outros Acessos Preferenciais:
Percentagem de Vagas: 30%
Cursos de Desporto e áreas afins
Em alternativa, realizar as provas especialmente adequadas a avaliar a capacidade para a frequência dos
cursos de licenciatura do IPSantarém, dos maiores de 23 anos.
1.11. Specific entry requirements.
High school approval or equivalent.
Compulsory examinations
One of the following:
•04 Economics
•17 Mathematics Applied To Social Sciences
•18 Portuguese
Minimum qualifications required for access to courses at this establishment;
Calculation formula:
High school grades average: 60%
Compulsory examinations: 40%
Regional Preference:
Percentage of vacancies: 30%
Influence area: Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal
Other Preferential entries
Percentage of vacancies: 30%
Courses with preferential access are: Sports courses and related areas.
Alternatively, carry out the appropriate tests fit to evaluate the ability to attend IPSantarém undergraduate
courses, for those over 23 years of age.
1.12. Regime de funcionamento.
Diurno
1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.
1.12.1. If other, specify:
Not applicable.
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Rio Maior
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1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da
República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional.pdf
1.15. Observações.
O curso apresenta um modelo formativo adequado aos objetivos, missão e projeto educativo da ESDRM,
encontrando-se perfeitamente ajustado e atual face às perspetivas pedagógicas e profissionais da área da
gestão do desporto a nível nacional e europeu, contribuindo para o desenvolvimento dos parceiros e das
organizações do sistema desportivo nacional.
O ciclo de estudos oferecido pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior do IPSantarém desenvolve-se
num contexto enriquecedor, favorecido (1) pela diversidade de cursos em funcionamento na escola, (2)
pela boa localização numa cidade, estratégica e politicamente orientada para o desporto e a atividade
física, (3) pela excelência das infra-estruturas desportivas existentes na cidade de Rio Maior que
constituem um campo para ensino, aprendizagem e investigação, (4) pela existência da empresa DESMOR,
EM que presta serviços e realiza a gestão do Sports Centre (Centro de Alto Rendimento), com a qual são
desenvolvidas atividades associadas ao ensino, aprendizagem e investigação, (5) pela procura regional,
nacional e internacional de Rio Maior enquanto cidade do desporto, acolhedora de eventos desportivos e
(6) pela procura do Sports Centre por federações desportivas nacionais e internacionais, clubes e atletas,
empresas de organização de eventos desportivos, formação de recursos humanos na área do desporto.
1.15. Observations.
The course presents a formative model adequate to ESDRM's objectives, mission and educational project,
being perfectly adjusted and up-to-date to meet sports management area pedagogical and professional
perspectives at national and European level, contributing to nationals’ sports system partners and
organizations development.
O study cycle oferecido pela ESRDM desenvolve-se num contexto enriquecedor, favorecido (1) by the
diversity of courses operated at ESDRM, (2) by the good location in a city, strategic and politically oriented
to sport and physical activity, (3) by the excelency in Rio Maior city' existing sport infrastructures that
constitute a field for teaching, learning and investigation, (4) by DESMOR company existence, which
provides services and manages the Sports Center (High Performance Center), whith which are developed
activities associated with teaching, learning and research, (5) regional, national and international demand
for Rio Maior' as a sporting city, welcoming sporting events and (6) by the demand of the Sports Center by
national and international sports federations, clubs and athletes, companies of organization of sporting
events, training of human resources in the field of sport.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)
2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible
with the structure of the study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
2.2. Estrutura Curricular - GOD
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
GOD
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
GMSO
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2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be
obtained before a degree is awarded
Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Ciências do desporto

CD

90

0

Ciências empresariais

CEM

65

0

Estatística

EST

6

0

Direito

DIR

6

0

Ciências Informáticas

CIN

7

0

Economia

ECO

6

0

180

0

(6 Items)

Observações /
Observations

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.
2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu
papel ativo na criação do processo de aprendizagem.
Pelas seguintes estratégias: (1) Pela análise dos programas das uc (PUC), realizada anualmente pelo Cood.
curso. É analisada a demonstração de que as metodologias de ensino em cada uc são adequadas aos
objetivos de aprendizagem. Após a análise é emitido um parecer sobre os PUC com vista à melhoria dos
elementos que foram observados com parecer negativo. Existe um instrumento aprovado
institucionalmente para realização da análise dos PUC; (2) Pela auscultação (por questionário) dos
estudantes realizada por semestre pela Coord. curso para avaliar as dificuldades sentidas e a utilização
das metodologias orientadas para os objetivos. As observações são encaminhadas para os regentes das
uc com vista à introdução de melhorias no sentido de favorecer o papel ativo dos estudantes na criação do
processo de aprendizagem; (3) Pelos inquéritos aplicados semestralmente aos estudantes pelo GAQ do
IPSantarém, o qual tem questões sobre a adequação das metodologias de ensino para os objetivos.
2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning
outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the
creation of the learning process.
By the following strategies: (1) For the analysis of the uc programs (PUC), carried out annually by Cood.
course. It is analyzed the demonstration that the teaching methodologies in each uc are adequate to the
learning objectives. After the analysis, an opinion is issued on the PUC with a view to improving the
elements that were observed with a negative opinion. There is an institutionally approved instrument for
carrying out the analysis of the PUCs; (2) By the auscultation (by questionnaire) of the students realized by
semester by the Coord. course to assess the difficulties experienced and the use of goal-oriented
methodologies. The observations are sent to the uc regents with a view to introducing improvements in
favor of the active role of students in the creation of the learning process; (3) Through the surveys applied
every six months to the students by the GAQ of IPSantarém, which has questions about the adequacy of
teaching methodologies to the objectives.
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Cabe aos professores responsáveis por cada unidade curricular definir as atividades concretas a efetuar
pelo estudante, de forma que, cumulativamente, correspondam de forma razoável ao esforço previsto nos
créditos atribuídos. A Coordenação de curso realiza anualmente análise dos programas das uc, nos
termos do Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências em vigor, é observado, para
além do n.º de horas de contacto, o n.º de ECTS da uc, a quantidade e natureza dos elementos de avaliação
e as atividades a realizar pelos estudantes para concretizarem os objetivos da uc, incluindo uma
estimativa do tempo de estudo para cada elemento de avaliação.
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
It is the responsibility of the teachers responsible for each curricular unit to define the concrete activities
to be carried out by the student, so that, cumulatively, they correspond in a reasonable way to the effort
provided in the credits assigned. The Coordination of the course annually carries out an analysis of the uc
programs, according to the Regulation of Knowledge and Competence Evaluation in force, in addition to
the number of contact hours, the number of ECTS of the uc, the quantity and the nature of the evaluation
elements and the activities to be carried out by the students to achieve the objectives of the UCA, including
an estimation of the study time for each evaluation element.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5d730c85-bacd-5bb... 15/12/2018

ACEF/1819/0218572 — Guião para a auto-avaliação

Page 8 of 29

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos
de aprendizagem.
Pelas seguintes estratégias: (1) Pela análise dos programas das uc realizada anualmente pelo Cood.
Curso, inclui a demonstração de que a avaliação das aprendizagens dos estudantes é feita em função dos
objetivos de aprendizagem. Após a análise é emitido um parecer sobre os PUC com vista à melhoria dos
elementos observados negativamente. Existe um instrumento aprovado essa análise; (2) Pela auscultação
(por questionário) dos estudantes realizada por semestre pela Coord. curso para avaliar as dificuldades
sentidas e a adequação das metodologias de avaliação para os objetivos de aprendizagem. As
observações são encaminhadas para os regentes das uc com vista à introdução de melhorias; (3) Pelos
inquéritos aplicados semestralmente aos estudantes pelo GAQ do IPSantarém, o qual tem questões sobre
a adequação das metodologias de ensino para os objetivos. As observações de melhoria são comunicadas
aos regentes das uc. Ciclicamente serão confirmados os aperfeiçoamentos realizados.
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning
outcomes.
By the following strategies: (1) For the analysis of the uc programs carried out annually by Cood. Course,
includes the demonstration that the evaluation of student learning is done according to the learning
objectives. After the analysis, an opinion is given on the PUC with a view to improving the elements
observed negatively. There is an instrument approved this analysis; (2) By the survey (by questionnaire) of
the students conducted by semester by Coord. course to assess the difficulties experienced and the
adequacy of evaluation methodologies for the learning objectives. The observations are sent to the uc
regents with a view to introducing improvements; (3) Through the six-monthly surveys administered to
students by the GAQ of IPSantarém, which has questions about the adequacy of teaching methodologies
for the objectives. The observations of improvement are communicated to the regents of the uc. The
improvements made will be confirmed cyclically.

2.4. Observações
2.4 Observações.
O plano anual de atividades do ciclo de estudos, cuja execução é da responsabilidade da coordenação do
curso, contempla um conjunto de iniciativas com o objetivo de valorizar o curso, promover atitudes e
competências nos estudantes e contribuir para a adequada transição para o mercado de trabalho. Das
atividades realizadas destacam-se as seguintes:
1.Desenvolver ações de promoção do curso do junto dos alunos das escolas secundárias da região;
2.Programa executivo por um dia (o melhor estudante do curso recebe o prémio de visitar, durante um dia,
um CEO de uma organização desportiva de referencia nacional);
3.Programa anual de visitas técnicas de trabalho (são visitadas duas organizações desportivas de
referência nacional por semestre e realizados trabalhos académicos no âmbito das uc que decorrem nesse
semestre);
4.Apoio e orientação às 9 edições do DIA DA GESTÃO DO DESPORTO, organizado pelo Núcleo de
Estudantes em Gestão das Organizações Desportivas (NEGOD);
5. Estímulo e condução dos estudantes a participar no Congresso anual Nacional da Associação
Portuguesa de Gestão do Desporto: 2017 em Viseu e 2018 em Rio Maior;
6.Dinamizar congressos, encontros científicos e outras atividades de difusão do conhecimento científico,
tais como as V Jornadas Nacionais de Comunicação de Marketing no Desporto, realizadas em 2017;
7.Participar ativamente no BlastOff - Exposição profissional de estágios e entidades empregadoras.
2.4 Observations.
The annual plan of activities of the study cycle, whose execution is the responsibility of the coordination of
the course, contemplates a set of initiatives with the purpose of valuing the course, promoting attitudes
and competences in the students and contributing to the appropriate transition to the job market. Among
the activities carried out are the following:
1.Develop actions to promote the course of the students of secondary schools in the region;
2.Executive program for one day (the best student in the course receives the prize of visiting, for a day, a
CEO of a national sporting organization);
3. Annual program of technical work visits (two national reference sports organizations are visited per
semester and academic work is carried out within the framework of the uc that takes place in that
semester);
4. Support and guidance to the 9 editions of the DAY OF THE MANAGEMENT OF THE SPORTS, organized
by the Nucleus of Students in Sport Organizations Management (NEGOD);
5. Encouragement and leadership of students to participate in the annual National Congress of the
Portuguese Association of Sports Management: 2017 in Viseu and 2018 in Rio Maior;
6.Dynamizing congresses, scientific meetings and other activities to disseminate scientific knowledge,
such as the V National Days of Marketing Communication in Sport, held in 2017;
7.Participate actively in BlastOff - Professional exhibition of internships and employers.
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3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Coordenador de Curso: Alfredo Silva, Professor Doutor em Gestão (desde 2015), Mestre em Gestão do
Desporto (desde 1998), Professor Adjunto, contrato a tempo integral, com exclusividade, por tempo
indeterminado, membro integrado do centro de investigação CIEQV.
CV DeGois: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1330251765402232
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7703-0513
Subcoordenador de Curso: Pedro Sobreiro, Professor Doutor em ciências do desporto (desde 2016),
Mestre em Informática (desde 2006), Professor Adjunto, contrato a tempo integral com exclusividade, por
tempo indeterminado, membro integrado do centro de investigação CEPESE e colaborador no CIEQV.
CV DeGóis: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5660803101720249
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3971-3545

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
Regime de
Área científica / Scientific tempo /
Area
Employment
link

Informação/
Information

Educação Física e
Desporto

100

Ficha
submetida

Alexandre
Professor Adjunto
Miguel Cavaco
Doutor
ou equivalente
Picanço Mestre

Estudos Europeus Direito
do Desporto

30

Ficha
submetida

Alfredo José
Henriques
Carvalho da
Silva

Gestão

100

Ficha
submetida

Ramo Motricidade Humana
na especialidade de
100
Ciências da Motricidade

Ficha
submetida

Nome / Name

Categoria /
Category

Grau /
Degree

Abel Francisco
de Oliveira
Santos

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Especialista /
Specialist

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

António Manuel
Professor Adjunto
Vitória Vences
Doutor
ou equivalente
de Brito

Título de
especialista (DL
206/2009)

Carla Maria
Chicau Costa
Borrego

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Ciências do
Desporto/Psicologia do
Desporto

100

Ficha
submetida

Carlos Daniel
Gomes Mata

Assistente ou
equivalente

Mestre

Ciências do Desporto

10

Ficha
submetida

Cristiana Isabel Assistente ou
André Mercê
equivalente

Mestre

Atividade Física em
Populações Especiais

57

Ficha
submetida

David Paulo
Ramalheira
Catela

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Motricidade Humana Ciências da Motricidade

100

Ficha
submetida

Diogo Batista
Machado do
Carmo

Equiparado a
Professor Adjunto Licenciado
ou equivalente

Ciências do Desporto –
Menção em Gestão do
Desporto

100

Ficha
submetida

Eduardo Filipe
Magalhães
Teixeira

Professor Adjunto
Mestre
ou equivalente

Desporto

100

Ficha
submetida

Elsa Regina
Monteiro Vieira

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

Gestão

100

Ficha
submetida

Félix Luís de
Professor Adjunto
Lima e Cunha
Doutor
ou equivalente
Hopffer Romero

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Flávio Dinis
Lima

Gestão e Direção
Desportiva

50

Ficha
submetida

Assistente ou
equivalente

Título de
especialista (DL
206/2009)

Mestre

Henrique
Professor Adjunto Mestre
Manuel Pereira ou equivalente

Título de
especialista (DL
206/2009)

Desporto de Recreação e
do Lazer

100

Ficha
submetida
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de Oliveira
Frazão
Hugo Filipe
Barra Dinis

Assistente ou
equivalente

Mestre

Marketing Relacional

50

Ficha
submetida

Hugo Gonçalo
Duarte Louro

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

João Alexandre
Professor Adjunto
Nunes Freitas
Mestre
ou equivalente
Pinto

Ciências Farmacêuticas

100

Ficha
submetida

João Miguel
Raimundo
Peres Moutão

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Marta de Sousa Professor Adjunto
Doutor
Ribeiro Martins ou equivalente

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Miguel
Alexandre de
Professor Adjunto
Mestre
Almeida Santos ou equivalente
Pacheco

Gestão do Desporto

30

Ficha
submetida

Alto Rendimento
Desportivo

100

Ficha
submetida

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Título de
especialista (DL
206/2009)

Paulo Jorge
Paixão Miguel

Professor Adjunto
Mestre
ou equivalente

Pedro Jorge
Richheimer
Marta de
Sequeira

Professor
Coordenador ou
equivalente

Pedro Miguel
Dias Felner

Título de
Professor Adjunto
Licenciado especialista (DL
ou equivalente
206/2009)

Educação Física

57

Ficha
submetida

Pedro Nuno de
Alexandre
Sobreiro

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Raúl de Sousa
Nogueira
Antunes

Assistente ou
equivalente

Ciências do Desporto

57

Ficha
submetida

Renato Miguel
Cordeiro
Fernandes

Professor Adjunto
Mestre
ou equivalente

Ciências do Desporto

100

Ficha
submetida

Rita Alexandra
Prior Falhas
Santos Rocha

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Motricidade Humana,
Especialidade de Saúde e
Condição Física

100

Ficha
submetida

Mestre

Gestão

57

Ficha
submetida

Desporto

100

Ficha
submetida

Ciências do Trabalho Ciências Económicas e
Empresariais

57

Ficha
submetida

Tiago de Matos
Assistente ou
Almeida e
equivalente
Sousa

Doutor

Doutor

Vítor Manuel
Alves Milheiro

Professor Adjunto
Mestre
ou equivalente

Sónia Maria
Aniceto
Morgado

Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente

Título de
especialista (DL
206/2009)

Título de
especialista (DL
206/2009)

2455

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.
3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)
3.4.1.1. Número total de docentes.
30
3.4.1.2. Número total de ETI.
24.55
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3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos
3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff
with a full time employment in the institution.*
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na
instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution:

20

81.466395112016

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor /
Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD
Corpo docente academicamente qualificado /
Academically qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor
(ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):

14.44

58.818737270876

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado
3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study
programme
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas
áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a
PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme

14.44

58.818737270876

24.55

22.688391038697

24.55

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência
profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
5.57
not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of
the teaching staff
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning
dynamics

Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à
instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the 19
study programme with a full time link to the institution for over 3 years

77.393075356415

24.55

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de
doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching
staff registered in PhD programmes for over one year

4.0733197556008

24.55

1

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A ESDRM dispõe de um grupo de pessoal não docente com 19 trabalhadores, todos a 100% na unidade
orgânica.
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4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the
present year.
The ESDRM has a group of non-teaching staff with 19 workers, all 100% in the organic unit.
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Dos 19 trabalhadores do grupo de pessoal não docente, 4 são detentores do grau de mestre; 9 são
detentores do grau de licenciado, 4 detêm o 12.º ano; 1 o 9.º ano e 1 o 6.º ano de escolaridade.
A ESDRM conta com 1 trabalhador (mestre), no cargo de secretário, 2 (mestres) e 1 com o 12.º ano nos
serviços académicos; 1 licenciado no secretariado dos órgãos de gestão, 1 licenciado no gabinete de
projetos; 2 licenciados no serviço de recursos humanos; 2 licenciados e 1 assistente técnico no serviço de
contabilidade, aprovisionamento e tesouraria; 1 com o 6.º ano no serviço de apoio logístico; 1 com
Licenciatura e 2 com o 12.º ano nos gabinetes funcionais; 2 licenciado no gabinete de documentação e
informação; 1 mestre na carreira de especialista de informática e 1 assistente operacional com o 9.º ano.
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Of the 19 employees in the non-teaching staff group, 4 are holders of the master's degree; 9 hold the
degree of licenciado, 4 hold the 12th year; 1st, 9th and 1st and 6th years of schooling.
The ESDRM has 1 worker (master), in the position of secretary, 2 (masters) and 1 with the 12th year in
academic services; 1 licensed in the secretariat of the management bodies, 1 licensed in the project office;
2 graduates in the human resources department; 2 licensees and 1 technical assistant in the accounting,
procurement and treasury department; 1 with the 6th year in the logistical support service; 1 with
Bachelor's degree and 2 with the 12th year in functional offices; 2 licensed in the documentation and
information office; 1 master in computer specialist career and 1 operational assistant in 9th grade.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
5.1.1. Total de estudantes inscritos.
85

5.1.2. Caracterização por género
5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

87

Feminino / Female

13

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

Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular

29

2º ano curricular

33

3º ano curricular

23
85

5.2. Procura do ciclo de estudos.
5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
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Penúltimo ano / One before Último ano/
the last year
Last year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies

27

27

27

N.º de candidatos / No. of candidates

79

88

145

N.º de colocados / No. of accepted candidates

28

35

34

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled

21

30

29

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark
106.6
of the last accepted candidate

108.8

95

Nota média de entrada / Average entrance mark

125.1

0

124.1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes
5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.
O nível da procura, em termos de candidatos, tem vindo a aumentar: de 88 estudantes em 2017-18 para 145
estudantes. O rácio de candidatos pelo número de vagas tem vindo a observar uma tendência positiva
favorável: 2, 9 em 2016-17; 3,3 em 2017-18 de 3,3 e 5,4 em 2018-19. O n.º de inscritos 1.º ano 1.ª vez
ultrapassou as vagas existentes. Recorda-se que no ano 2010-11 e 2012-13 as vagas preenchidas foram
81% e 63%, respetivamente. O número de estudantes matriculados na 1.ª fase de ingresso do contingente
geral do Concurso Nacional de Acesso, revelou um acréscimo: 18 para 20 estudantes em 2017-18 e 201819, respetivamente). Apenas 2 estudantes são provenientes de regimes especiais de ingresso (1 TeSP e 1
M23). O n.º de candidatos que escolheu o curso em 1.ª opção aumentou nos últimos 3 anos. Entre 2015-16
e 2016-17 registou um incremento de 53%. A nota média de entrada está estabilizada em 124.1 e 125.1, nos
dois últimos anos. A taxa de abandono no ciclo de estudos nos últimos 3 anos foi de 17,3%, valor superior
à media da ESDRM 16%. Em conclusão, verifica-se uma procura consistente do ciclo de estudos. O
número de alunos inscritos no ciclo de estudos nos últimos três anos é adequado ao seu funcionamento
sustentável, sendo observada uma tendência significativa para o seu aumento. Ao nível da proveniência
regional e do apoio social, destaca-se que nos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019, 80% dos estudantes (47
em 69) provêm dos distritos adjacentes à IES: Lisboa, Santarém, Leiria e Setúbal. O distrito de onde
provêm maior número de estudantes foi Santarém com 29% e Lisboa com 32% dos estudantes. Cerca de
um quinto dos alunos matriculados (18%) no ciclo de estudos de beneficiaram do apoio social do Serviço
de Apoio Social do IPSantarém nos anos letivos 2015-2016; 2016-2017 e 2017-2018. Atingiu o valor máximo
no ano 2015-2016, em que 23% dos estudantes beneficiaram de apoio social, o que demonstra a existência
de debilidades ao nível das condições económico-financeiras das famílias. Na Escola o valor ainda é
superior 26% dos estudantes beneficiam, de apoio social.
5.3. Eventual additional information characterising the students.
The level of demand, in terms of candidates, has been increasing: from 88 Students in 2017-18 to 145
Students. The ratio of candidates for the number of seats has been showing a favorable positive trend: 2, 9
in 2016-17; 3.3 in 2017-18 of 3.3 and 5.4 in 2018-19. The number of 1st year enrollees exceeded the existing
vacancies. It is recalled that in the year 2010-11 and 2012-13 the vacancies filled were 81% and 63%,
respectively. The number of students enrolled in the first phase of entry of the general contingent of the
National Access Contest showed an increase: 18 to 20 Students in 2017-18 and 2018-19, respectively). Only
2 students come from special entrance schemes (1 TeSP and 1 M23). The number of candidates who chose
the 1st option course has increased in the last 3 years. Between 2015-16 and 2016-17 there was a 53%
increase. The average entry grade is stabilized at 124.1 and 125.1 in the last two years.
The drop-out rate in the study cycle in the last 3 years was 17.3%, higher than the ESDRM 16% average. In
conclusion, there is a consistent demand for the study cycle. The number of students enrolled in the study
cycle in the last three years is adequate for its sustainable functioning, with a significant tendency to
increase. In terms of regional provenance and social support, it should be noted that in the 2017-2018 and
2018-2019 academic years, 80% of the Students (47 out of 69) came from the districts adjacent to the HEI:
Lisbon, Santarém, Leiria and Setúbal. The district where most students come from was Santarém with 29%
and Lisbon with 32% of Students. About one-fifth of the enrolled students (18%) in the study cycle
benefited from social support from IPSantar's Social Support Service in the 2015-2016 school year; 20162017 and 2017-2018. It reached the maximum value in the year 2015-2016, in which 23% of the Students
benefited from social support, which shows the existence of weaknesses in the economic-financial
conditions of the families. At School the value is still higher 26% of Students benefit from social support.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos
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6.1.1. Eficiência formativa.
6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
Antepenúltimo ano / Two
before the last year

Penúltimo ano / One
before the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates

10

14

11

N.º graduados em N anos / No. of graduates in
N years*

7

7

8

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates
in N+1 years

2

3

2

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates
in N+2 years

1

2

1

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years

0

2

0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.
6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano
de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).
Não se aplica.
6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final
result (only for PhD programmes).
.
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas
unidades curriculares.
Nos anos (2015/2016; 2016/2017; 2017/2018) terminaram o ciclo de estudos um total de 35 estudantes (+
35% do que no ciclo de 3 anos anterior). De entre estes, 22 estudantes (63,3%) necessitaram de N anos
para concluir o curso (valor superior ao ciclo de 3 anos anterior). Os restantes 13 estudantes (37%)
necessitaram de pelo menos N+1 anos. O n.º de diplomados em N+1 anos ou mais tem vindo a ser
reduzido, mostrando uma melhoria na eficiência formativa. A melhoria verificada neste indicador foi de 9
estudantes para 3 estudantes nos últimos 4 anos letivos. As percentagens dos estudantes que obtêm o
grau no tempo de duração do ciclo de estudos e dos que demoram 1, 2 ou acima dos 2 anos, são
consideradas razoáveis.
A taxa de sucesso escolar foi obtida a partir da relação entre o número de estudantes aprovados e
avaliados, em cada unidade curricular.
Em 2015-2016, globalmente, em todas as uc, a taxa de sucesso média dos estudantes foi de 84%. Pela
negativa a área científica então designada “Ciências biológicas do desporto” com 61% de sucesso. Pela
positiva salienta-se a área científica então designada “Ciências sociais de desporto” com 86% de sucesso.
Por uc, 29 uc (69%) registaram uma taxa de sucesso igual ou superior a 75%; (2) 11 uc (26%) registaram
um nível de aprovação entre 50 e 75% e, (3) duas uc (4,8%) registaram um sucesso abaixo dos 50%
Em 2016-2017, globalmente a taxa de sucesso média dos estudantes foi de 77%. Por área científica,
destaca-se a área de ciências informáticas – 100%, área de direito - 100%, e área de ciências do desporto:
76%. Pelo insucesso destaca-se a área de estatística - 63%. Por uc, 18 uc (60%) registaram uma taxa de
sucesso igual ou superior a 75%, o que expressa, um elevado grau de sucesso; (2) 11 uc (37%) registaram
um nível de aprovação entre 50 e 75% e, (3) uma uc (3%) registou um sucesso abaixo dos 50%
Em 2017-2018, devido a questões de natureza informática não foi possível identificar os valores.
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the
respective curricular units.
In the years (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) the study cycle ended a total of 35 Students (+ 35% than in
the previous 3-year cycle). Of these, 22 students (63.3%) required N years to complete the course (higher
than the previous 3-year cycle). The remaining 13 students (37%) required at least N + 1 years. The number
of graduates in N + 1 years or more has been reduced, showing an improvement in training efficiency. The
improvement observed in this indicator was from 9 Students to 3 Students in the last 4 academic years.
The percentages of Students who obtain the degree in the duration of the study cycle and those that take 1,
2 or more than 2 years are considered reasonable.
The school success rate was obtained from the relation between the number of Students approved and
evaluated, in each course unit.
In 2015-2016, overall, across all cc, the average success rate of Students was 84%. By the negative the
scientific area then designated "Biological science of the sport" with 61% of success. On the positive side
is the scientific area called "Social Sports Science", with 86% success. By uc, 29 uc (69%) had a success
rate equal to or greater than 75%; (2) 11 cc (26%) had a level of approval between 50 and 75% and (3) two
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cc (4.8%) had a success rate below 50%
In 2016-2017, overall the average success rate of Students was 77%. By scientific area, the area of
computer science is highlighted - 100%, law area - 100%, and sports science area: 76%. For the failure, the
statistical area stands out - 63%. By uc, 18 uc (60%) had a success rate equal to or greater than 75%, which
expresses a high degree of success; (2) 11 uc (37%) had a level of approval between 50 and 75% and (3)
one uc (3%) had a success rate below 50%
In 2017-2018, due to computer issues, it was not possible to identify the values.

6.1.4. Empregabilidade.
6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas
e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação).
De acordo com os dados da DGEEC, tendo por base a média dos dados registados no IEFP, no ano de
2017, a taxa de desempregados foi de 5,6%. Para o cálculo desta percentagem são considerados todos os
alunos que se diplomaram no curso entre os anos letivos de 2012/13 e 2015/16.
O GAIMTDesp da Escola realiza anualmente um questionário e apurou resultados em 2013-2014 e 20142015 (23 respondentes dos 25 diplomados, 92%): 65% estavam empregados; 73% dos empregados
exercem numa área de atividade relacionada com o desporto; 60% obteve emprego até um ano depois de
concluído o curso; Diplomados em 2016-2017 (14 estudantes e 13 respondentes (93%): 77% estavam
empregados; 70% dos empregados exercem numa área de atividade relacionada com o desporto; 80%
obteve emprego até um ano depois de concluído o curso; Recomendação do curso, 100% manifestou um
nível de recomendação médio e elevado e 62% nível elevado (8 a 10), o que evidência um elevado grau de
satisfação da maioria dos diplomados.
6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own
statistics and studies, indicating the year and the data source).
According to DGEEC data, based on the average data recorded in the IEFP, in 2017, the unemployment rate
was 5.6%. For the calculation of this percentage are considered all the students who have graduated in the
course between the academic years of 2012/13 and 2015/16.
The School's GAIMTDesp conducts a questionnaire each year and reports results in 2013-2014 and 20142015 (23 respondents out of 25 graduates, 92%): 65% were employed; 73% of employees work in an area of
activity related to sport; 60% obtained employment up to one year after the course was completed;
Graduates in 2016-2017 (14 students and 13 respondents (93%): 77% were employed, 70% of employees
worked in a sports-related activity area, 80% were employed up to a year after the course was completed;
100% showed a medium and high recommendation level and 62% high level (8 to 10), which evidences a
high degree of satisfaction of most graduates.
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
Evidencia-se uma melhoria na maioria dos indicadores: (1) melhoria na empregabilidade (+ 12%), (2)
emprego até um ano depois de concluído o curso (+20%). Porém, é ainda necessário obter resultados mais
favoráveis. Instrumentos / ações: (1) Na uc de Estágio são potenciados contactos profissionais,
observando-se que algumas entidades de estágio recrutam o estagiário; (2) A ESDRM realiza o evento
Blast-Off que consiste numa exposição de entidades empregadoras e de oportunidades de emprego; (3) O
GAIMTDesp comunica com regularidade semanal ofertas de emprego, realiza workshops para capacitação
para o emprego e carreira dos diplomados, dispõe na webpage da escola variada informação destinada
aos estudantes com o objetivo de promover a empregabilidade. Os dados não revelam a existência de
desemprego significativo entre os graduados e que são criadas condições facilitadoras para a sua
transição para o mercado de trabalho.
6.1.4.2. Reflection on the employability data.
There is evidence of improvement in most indicators: (1) improvement in employability (+ 12%), (2)
employment up to one year after completion of the course (+ 20%). However, it is still necessary to obtain
more favorable results. Instruments / actions: (1) In the trainee uc professional contacts are enhanced,
observing that some traineeships entities recruit the trainee; (2) ESDRM holds the Blast-Off event
consisting of an exhibition of employers and job opportunities; (3) GAIMTDesp regularly communicates job
vacancies, conducts workshops for job training and the career of graduates, and has on the webpage of
the school a variety of information destined to Students with the aim of promoting employability. The data
do not reveal significant unemployment among graduates and that conditions are created to facilitate their
transition to the labor market.
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.
6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica
6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop
their scientific activities
N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of Observações /
integrated study
Observations
programme’s teachers

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

IES / Institution

Research Center in Sports
Sciences, Health Sciences Very Good
and Human (CIDESD)

Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro 2
(UTAD)

Centro em consórcio
com 10 IES do qual a
ESDRM é membro
fundador.

Research Centre for the
Study of Population,
Economics and Society
(CEPESE)

Centro de Estudos da
População, Economia e
1
Sociedade
(CEPESE/UP)

-

Interdisciplinary Centre for
the Study of Human
Good
Performance (CIPER)

Faculdade de
Motricidade Humana
(FMH/UTL)

1

-

Research Center in
Business Sciences
(NECE)

Good

Universidade da Beira
Interior

1

-

Life Quality Research
Centre (CIEQV)

Poor

Instituto Politécnico de
7
Santarém (IPSantarém)

Very Good

Centro em consórcio
com o IPLeiria.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.
6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística,
relevantes para o ciclo de estudos.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c8f14530-b3bf-e2ef-e536-5bc743f339f2
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c8f14530-b3bf-e2ef-e5365bc743f339f2
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.
Existe um crescente e elevado grau de integração de docentes do ciclo de estudos afiliados e
colaboradores nos Centros de Investigação, os quais mostram produção nas áreas científicas
predominantes – (1) Ciências do Desporto e (2) Gestão e Administração – em diversos contextos sociais e
económicos em que as práticas de atividade física e desporto se desenvolvem.
Existe um conjunto de serviços prestados pelos docentes estão publicitados na página criada para o
efeito: https://www.gestaododesporto.com/servicos.
As prestações de serviços, trabalhos técnicos e formações avançadas foram diversificadas, no âmbito da
área, e com um nível de institucionalização adequado: realizada através de competente protocolo e
contrato de prestação de serviços entre os contratantes. As entidades contratantes foram de diversas
naturezas: públicas, associativas e privadas, e de diversos âmbitos: local, regional, nacional e
internacional.
A contribuição para o desenvolvimento pode ser demonstrada pela natureza das atividades de prestação
de serviços: em 2017 e 2018: (1) Conceção e execução do Programa de Formação para técnicos superiores
e técnicos em Manutenção de Piscinas e Jornadas de Comunicação Marketing no Desporto, 5.ª edição
(2017); (2) Conceção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo a) do Município de Torres
Vedras, do b) Comité Paralímpico de Portugal, do c) Futebol Feminino (FPF) (2014 a 2018); (3) Conceção e
desenvolvimento do programa e autoria de manuais Programa clube TOP, IPDJ, IP para a Capacitação de
Clubes Desportivos (2017-2018); (4) Avaliação das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento nas Escolas
(UAARE), Direção Geral de Educação / ME e IPDJ, 2017; (5) European sector skills alliance for sport and
physical activity. Proj. coord. by EOSE supported by Europe Active and EC-OE. Proj. n.º 575668-EPP-12016-1-FR-EPPKA2-SSA-N, 2017; (6) Conceção e execução de programa de formação para dirigentes e
gestores de instalações desportivas municipais, Sports Partner, Lda, 2015; (7) Projetos e planos de ação
para a estratégia em organizações desportivas para Município de Ourém e Desmor, EM, SA, e Ginásios;
Outros contributos mostram que (a) da prestação de serviços na área da manutenção e gestão de piscinas
resultou a edição de um livro com 15 capítulos (295 pág.s) de vários autores: Silva, A. (Coord.) (2018):
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Manutenção de Piscinas – Textos Técnicos. Rio Maior. Ed. ESDRM (ISBN 9789898768230), e b) a instituição
do Prémio de Investigação de Desenvolvimento em Gestão do Desporto Professor Albino Maria, contribui
para a disseminação do conhecimento e resultados de investigação na área da gestão do desporto; (8)
ESA "Enriched Sport Activities Program , 579661-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP (394.167,94€); (9) SPEACH
project, 557083-EPP-1-2014-1-NL-SPO-SCP (6.557,00€); (10) MIND&GAIT: Promoção da autonomia de
idosos frágeis; referência: AAC nº02/SAICT/2016 – Referencia nº POCI-01-0145-FEDER-023822
(148.639,45€). Contributos detalhados no ponto 6.4.
6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in
the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional
or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity.
There is a growing and high degree of integration of affiliated study cycle teachers and collaborators in
Research Centers, which show production in the predominant scientific areas - (1) Sport Sciences and (2)
Management and Administration - in diverse social and economic contexts in which the practices of
physical activity and sport develop.
There is a set of services provided by teachers are advertised on the page created for this purpose:
https://www.gestaododesporto.com/servicos.
The services, technical work and advanced training were diversified within the area and with an adequate
level of institutionalization: carried out through a competent protocol and service contract between the
contractors. The contracting entities were of diverse natures: public, associative and private, and of
diverse scopes: local, regional, national and international.
The contribution to the development can be demonstrated by the nature of the service activities: in 2018
and 2018: (1) Design and execution of the Training Program for technicians and technicians in Maintenance
of Pools and Days of Communication Marketing in Sport, 5 .ª edition (2017); (2) Conception of the Strategic
Plan for Sport Development a) of the Municipality of Torres Vedras, b) Paralympic Committee of Portugal,
c) Women's Football (FPF) (2014 to 2018); (3) Design and development of the program and authorship of
the manuals Program TOP, IPDJ, IP for the Training of Sports Clubs (2017-2018); (4) Evaluation of High
Income Support Units in Schools (UAARE), Directorate General of Education / ME and IPDJ, 2017; (5)
European sector skills alliance for sport and physical activity. Proj. coord. by EOSE supported by Europe
Active and EC-OE. Proj. 575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N, 2017; (6) Design and execution of
training program for managers and managers of municipal sports facilities, Sports Partner, Lda, 2015; (7)
Projects and action plans for strategy in sports organizations for Ourém and Desmor, EM, SA, and
Gymnasiums; Other contributions show that (a) the provision of services in the area of pool maintenance
and management resulted in the publication of a book with 15 chapters (295 pages) of several authors:
Silva, A. (Coord.) (2018): Swimming Pool Maintenance - Technical Texts. Rio Maior. Ed. ESDRM (ISBN
9789898768230), and b) the institution of the Research Prize for the Development of Sport Management
Professor Albino Maria, contributes to the dissemination of knowledge and research results in the area of
sport management. (8) ESA "Enriched Sport Activities Program , 579661-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP
(394.167,94€); (9) SPEACH project, 557083-EPP-1-2014-1-NL-SPO-SCP (6.557,00€); (10) MIND&GAIT:
Promoção da autonomia de idosos frágeis; referência: AAC nº02/SAICT/2016 – Referencia nº POCI-01-0145FEDER-023822 (148.639,45€). Contributions detailed in section 6.4.
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de
financiamento envolvido.
(1) Reunião anual e AG da EOSE. Lyon, 29 e 30 de novembro 2017. Docente Abel Santos. Entidade
parceira: European Observatoire of Sport Employment (EOSE); (2) Santos, A., Carmo, D., Silva, A.,
Sobreiro, P., Raposo, P., & Vieira, E. (2016). Organização da Mesa Redonda Nacional – Tendências sobre o
Emprego e Formação no Desporto EOSE. Santos, A. (Coord.), Org. ESDRM e EOSE, 7 dez. 2016; (3) Santos,
A., Carmo, D., Silva, A., Sobreiro, P., Raposo, P., & Vieira, E. (2016). Organização do Seminário e AGl do
EOSE. Santos, A. (Coord.), Org. ESDRM e EOSE, 21 a 23 de nov. 2016; (4) Projeto European sector Skills
Alliance for sport and Physical Activity e (EOSE, 2016); 499.286€; (5) Rede de Escolas com Formação em
Desporto do Ensino Superior Politécnico (REDESPP, 2017). Atividade: Avaliação das UAAR; 30.000€; (6)
Projeto LID - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (ALENT-07-0262-FEDER-001883).
Atividade: Prática e procura desportiva nos sistemas de desporto; 444.000€;
6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or
international, including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding
funding values.
I (1) Annual meeting and EOSE AG. Lyon, November 29 and 30, 2017. Professor Abel Santos. Partner entity:
European Observatoire of Sport Employment (EOSE); (2) Santos, A., Carmo, D., Silva, A., Sobreiro, P.,
Raposo, P., & Vieira, E. (2016). Organization of the National Roundtable - Trends on Employment and
Training in Sport EOSE. Santos, A. (Coord.), ESDRM and EOSE, Dec. 7. 2016; (3) Santos, A., Carmo, D.,
Silva, A., Sobreiro, P., Raposo, P., & Vieira, E. (2016). Organization of the Seminar and AGl of EOSE.
Santos, A. (Coord.), ESDRM and EOSE, Nov. 21-23. 2016; (4) Project European sector Skills Alliance for
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sport and Physical Activity and (EOSE, 2016); € 499,286; (5) Network of Schools with Sports Training in
Polytechnic Higher Education (REDESPP, 2017). Activity: Evaluation of UAAR; € 30,000; (6) LID Project Research Laboratory in Sports and Health (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Activity: Sports practice and
demand in sports systems; € 444,000 ;

6.3. Nível de internacionalização.
6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes
6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff
%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme

1.3

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)

0

Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)

0

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)

4.1

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the
study (out).

20.4

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes
Erasmus).
6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes
Erasmus).
A ESDRM tem vindo a acentuar o foco na internacionalização. O crescimento é visível, na mobilidade de
estudantes incoming e outgoing e na mobilidade de docentes outgoing. O nº de acordos internacionais
com IES na área das Ciências do Desporto e ao abrigo do programa Erasmus+ tem aumentado (são 45),
nomeadamente, com universidades de países emergentes na União Europeia: República Checa, Polónia e
Hungria. A ESDRM está também incluída na rede ACINNET que consiste num protocolo de cooperação do
IPSantarém com IES da América Latina e que possibilita a mobilidade de estudantes outgoing com direito
a bolsa, ao abrigo do programa Pedro Álvares Cabral. Em síntese, na unidade orgânica a mobilidade de
estudantes e docentes é incentivada e o nível de participação tem vindo a evoluir favoravelmente.
Decorrente dos estímulos fornecidos pela coordenação do curso, no 1.º semestre do ano 2018-2019
regista-se a ocorrência de dois estudantes em mobilidade (out).
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus
networks, etc.).
The ESDRM has been accentuating its focus on internationalization. Growth is visible, in the mobility of
incoming and outgoing Students and the mobility of outgoing teachers. The number of international
agreements with HEIs in the field of Sport Sciences and under the Erasmus + program has increased (45),
namely with universities from emerging countries in the European Union: Czech Republic, Poland and
Hungary. The ESDRM is also included in the ACINNET network, which consists of a protocol of
cooperation of IPSantarém with IES of Latin America and that allows the mobility of students outgoing with
right to scholarship, under the Pedro Álvares Cabral program. In synthesis, in the organic unit the mobility
of Students and teachers is encouraged and the level of participation has been evolving favorably. Due to
the stimuli provided by the coordination of the course, in the first semester of the year 2018-2019 there are
two students in mobility (out).

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Os fundamentos pelos quais o ciclo de estudos (docentes e alunos envolvidos em atividades) fornece uma
contribuição significativa para o desenvolvimento, nacional, regional e local e promoção de ações de
interação com a comunidade são os seguintes:
1.A prestação de serviços a organizações de referência nacional do sistema desportivo mostra isso:
Federação Portuguesa de Futebol, Comité Paralímpico de Portugal, Instituto do Português do Desporto e
Juventude, IP, Direção Geral de Educação / Ministério da Educação; Municípios, de média e grande
dimensão (acima identificados);
2.O fornecimento de instrumentos para a melhor gestão do desporto melhora o desempenho dessas
organizações / programas, citamos o caso do desenvolvimento que observamos no futebol feminino
(prestação de serviços realizada à Federação Portuguesa de Futebol);
3.Ao nível regional e local, os municípios têm beneficiado dos instrumentos – Planos Estratégicos de
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Desenvolvimentos do desporto e planos de ação específicos para cada dimensão desportiva – que
aplicados e desenvolvidos contribuem para melhorar o seu desempenho e eficiência, bem como
concretizarem em pleno e a sua missão de responder aos interesses das populações em matéria de
atividade física e desporto.
4.Os programas específicos de formação e desenhados à medida das necessidades das organizações
contratantes – sejam públicas, privadas não lucrativas e empresariais - têm contribuído para a melhoria da
sua eficiência, desempenho e competitividade.
Portanto conclui-se que (1) existem atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à
comunidade e formação avançada de valor reconhecido; (2) existe uma contribuição significativa para o
desenvolvimento, nacional, regional e local e promoção de ações de interação com a comunidade.
Relativamente às parcerias, (1) consideramos positiva a existência de parcerias com outras instituições,
nacionais e/ou estrangeiras e de ações de colaboração dentro e fora da instituição, (2) são promovidas e
realizadas as relações com o meio exterior, nomeadamente com o tecido empresarial e o setor público, (3)
existe um nível satisfatório de integração das atividades científicas e tecnológicas em projetos e/ou
parcerias nacionais e internacionais, e ao nível da produção científica (4) existe um crescimento de
publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, livros e capítulos de livro ou trabalhos de produção técnica, ou publicações resultantes de
atividades de investigação orientada ou de desenvolvimento profissional, nos últimos cinco anos, com
relevância para a área do ciclo de estudos.
6.4. Eventual additional information on results.
The foundations for which the study cycle (teachers and students involved in activities) provides a
significant contribution to national, regional and local development and promotion of community
interaction actions are as follows:
1.The provision of services to national sporting organization organizations shows this: Portuguese
Football Federation, Paralympic Committee of Portugal, Institute of Portuguese Sports and Youth, IP,
Directorate General of Education / Ministry of Education; Municipalities, medium and large (identified
above);
2. The provision of instruments for better management of sport improves the performance of these
organizations / programs, we mention the development case that we observe in women's football
(provision of services to the Portuguese Football Federation);
3. At the regional and local level, municipalities have benefited from the instruments - Strategic
Development Plans for sport and specific action plans for each sport dimension - which are applied and
developed to improve their performance and efficiency, as well as its mission to respond to the interests of
the population in terms of physical activity and sport.
4. Specific training programs tailored to the needs of contracting organizations - whether public, private,
non-profit and business - have contributed to the improvement of their efficiency, performance and
competitiveness.
Therefore, it is concluded that (1) there are activities of technological development, provision of services to
the community and advanced training of recognized value; (2) there is a significant contribution to
national, regional and local development and promotion of community interaction actions.
With regard to partnerships, (1) we consider positive the existence of partnerships with other national and /
or foreign institutions and collaborative actions inside and outside the institution, (2) relations with the
outside world are promoted and carried out, (3) there is a satisfactory level of integration of scientific and
technological activities in national and international projects and / or partnerships, and at the level of
scientific production (4) there is a growth of scientific publications of the academic staff of the study cycle
in peer-reviewed international journals, book and book chapters or technical production works, or
publications resulting from research-oriented or professional development activities over the last five
years, relevant to the study cycle area.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES
7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada
de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar,
proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
Não
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
http://www.ipsantarem.pt/pt/avaliacao-e-qualidade/avaliacao-interna/
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7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do
sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
<sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade
7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos
Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos
procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e
os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de
estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas.
O sistema interno de gestão e garantia da qualidade do Instituto Politécnico de Santarém
(SGGQIPSantarém) está definido a nível institucional. Este sistema está assente em 3 processos
principais: ensino, investigação e extensão à comunidade e em, 4 processos de suporte: planeamento
académico, gestão da informação, gestão dos recursos (humanos e materiais) e gestão financeira. Em
termos organizacionais, foi nomeado para cada processo um gestor, designado como “Gestor do
Processo” e também, foram designados “Coordenadores Locais de Processo” em cada unidade orgânica.
O gestor de processo é responsável pelo desenvolvimento do processo, em estreita cooperação com a
Vice-Presidente do IPSantarém e os coordenadores locais de processo. A ESDRM tem um coordenador
local para cada um dos seguintes processos: ensino, investigação, extensão à comunidade, planeamento
académico, gestão da informação, gestão dos recursos e gestão financeira. Do trabalho já realizado há a
evidenciar que cada coordenador local de processo no âmbito do SGGQIPSantarém identificou os
processos, os modelos/minutas relativos à estrutura documental de cada unidade orgânica, foram
discutidos e consensualizados em reuniões com todos os coordenadores locais de processo e com o
gestor de processo.
Os documentos que integram a estrutura documental constituem um dos elementos de suporte à
implementação e desenvolvimento do SGGQIPSantarém, encontram-se disponíveis para acesso no
sistema GDOC e são de utilização obrigatória, de acordo com despacho emanado pelo Presidente do
IPSantarém.
Por último, há a mencionar que o IpSantarém submeteu o seu SGGQIPSantarém à acreditação da A3ES.
A ESDRM tem uma Gabinete de Avaliação da Qualidade (GAQ) que é uma unidade funcional e que está na
dependência direta da direção. O GAQ tem a responsabilidade de sistematizar determinados
procedimentos, nomeadamente: o processo anual de atualização pelos regentes dos programas das
unidades curriculares e o envio destes programas aos coordenadores de curso, para aferição. O GAQ é
também, responsável pelo despoletar o processo de atualização das fichas curriculares dos docentes. É
ainda da responsabilidade do GAQ, a recolha de dados junto dos serviços académicos, do Gabinete de
Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho do Desporto e do Gabinete de Mobilidade Internacional. Os
procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
incluem: a aplicação de questionários de satisfação universo composto por docentes, estudantes, os
quais são lançados pelo Centro Informático do IPSantarém, no entanto, o processo ainda está em fase de
desenvolvimento. Ainda no âmbito da recolha de dados, há a mencionar a aplicação de questionário no ato
da matrícula e também, o questionário aplicado aos diplomados. No âmbito do acompanhamento do ciclo
de estudo, o Coordenador de Curso reúne com os docentes e com os alunos e realiza atendimento
acompanhando o funcionamento do curso.
7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services
or structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for
information collection (including the results of student surveys and the results of academic success
monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the
results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation.
The internal management and quality assurance system of the Polytechnic Institute of Santarém
(SGGQIPSantarém) is defined at institutional level. This system is based on 3 main processes: teaching,
research and extension to the community and in 4 support processes: academic planning, information
management, resource management (human and material) and financial management. In organizational
terms, a manager was designated for each process, designated as "Process Manager" and also, they were
designated "Local Process Coordinators" in each organizational unit.
The process manager is responsible for the development of the process, in close cooperation with the Vice
President of IPSantarém and the local process coordinators. ESDRM has a local coordinator for each of the
following processes: teaching, research, community outreach, academic planning, information
management, resource management and financial management. From the work already done there is
evidence that each local process coordinator within the framework of the SGGQIPSantar has identified the
processes, models / minutes related to the documentary structure of each organic unit, were discussed
and consensual in meetings with all local process coordinators and with the process manager.
The documents that form part of the documentary structure constitute one of the support elements for the
implementation and development of the SGGQIPSantarém, are available for access in the GDOC system
and are of obligatory use, according to an order issued by the President of IPSantarém.
Finally, it should be mentioned that IpSantarém submitted its SGGQIPSantarém to the accreditation of
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A3ES. The ESDRM has a Quality Assessment Office (GAQ) which is a functional unit and is directly
dependent on management. The GAQ has the responsibility to systematize certain procedures, namely: the
annual updating process by the regents of the programs of the curricular units and the sending of these
programs to the coordinators of the course, for verification. The GAQ is also responsible for triggering the
process of updating teachers' curricula. It is also the responsibility of the GAQ to collect data from
academic services, the Sport Labor Market Integration Support Office of Sports and the International
Mobility Office. The procedures for collecting information, monitoring and periodic evaluation of the study
cycle. include: the application of universe satisfaction questionnaires composed of teachers, Students,
which are launched by IPSantarém's Computer Center, however, the process is still in the development
phase. Still in the scope of data collection, there is a questionnaire application at the enrollment and also
the questionnaire applied to graduates. As part of the study cycle, the Course Coordinator meets with the
teachers and the students and performs attendance monitoring the functioning of the course.
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos
mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.
Como foi referido o sistema interno de gestão e garantia da qualidade do Instituto Politécnico de Santarém
(SGGQIPSantarém) está definido a nível institucional. Este sistema tem por base processos, e para cada
um dos processos há um gestor institucional e há vários coordenadores locais de processo, em cada
unidade orgânica. Desta forma, a ESDRM tem um coordenador local para cada um dos seguintes
processos: ensino, investigação, extensão à comunidade, planeamento académico, gestão da informação,
gestão dos recursos e gestão financeira.
A ESDRM tem uma Gabinete de Avaliação da Qualidade (GAQ) que é uma unidade funcional. Este gabinete
tem a seguinte constituição: um coordenador, um subcoordenador e um funcionário com funções de
secretariado.
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms
of the study programmes.
As mentioned, the internal management and quality assurance system of the Polytechnic Institute of
Santarém (SGGQIPSantarém) is defined at institutional level. This system is based on processes, and for
each of the processes there is an institutional manager and there are several local process coordinators in
each organizational unit. In this way, the ESDRM has a local coordinator for each of the following
processes: teaching, research, community outreach, academic planning, information management,
resource management and financial management.
The ESDRM has a Quality Assessment Office (GAQ) which is a functional unit. This office has the following
constitution: a coordinator, a sub-coordinator and a clerk.
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional.
O Regulamento do sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente do IPS define o processo de
avaliação de desempenho e as regras de alteração de posicionamento remuneratório, de acordo com os
artigos 35.º-A e 35.º-C do ECPDESP. Aplica-se a todos os docentes vinculados contratualmente ao IPS. Os
docentes são avaliados por ciclo de avaliação de 3 anos para os docentes contratados por tempo
indeterminado e de um 1 ano letivo para os docentes a termo certo. Os docentes devem elaborar 1 plano
de trabalho na 1ª fase do processo de avaliação que contempla as dimensões do perfil de avaliação e os
objetivos que o docente se propõe atingir, no perfil de avaliação é definida a % escolhida pelo avaliado
para as 4 dimensões: técnico-científica, pedagógica, organizacional e extensão à comunidade; na grelha
de avaliação estão os indicadores por dimensão a avaliar. As propostas de classificação são aprovadas
em CTC e homologadas pelo presidente do IPS.
7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous
updating and professional development.
The Regulation of the system of evaluation of the performance of teaching staff of the IPS defines the
process of evaluation of performance and the rules of alteration of remuneratory positioning, in
accordance with articles 35-A and 35-C of the ECPDESP. It applies to all teachers contractually bound to
the IPS. Teachers are evaluated by a 3-year evaluation cycle for teachers contracted for an indefinite period
and a 1-year term for full-time teachers. Teachers must prepare a work plan in the first phase of the
evaluation process, which includes the dimensions of the assessment profile and the objectives that the
teacher proposes to achieve. In the evaluation profile, the percentage chosen by the evaluated person for
the 4 dimensions is defined: technical - scientific, pedagogical, organizational and extension to the
community; in the evaluation grid are the indicators by size to be evaluated. The classification proposals
are approved in CTC and homologated by the president of IPS.
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://www.ipsantarem.pt/pt/legislacao/interna/
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5d730c85-bacd-5bb... 15/12/2018

ACEF/1819/0218572 — Guião para a auto-avaliação

Page 22 of 29

O pessoal não docente é avaliado através do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na
Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, sendo a atualização e
desenvolvimento profissional feito através de formação específica nas áreas funcionais, bem como,
através do apoio à frequência de obtenção de graus académicos.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous
updating and professional development.
The non-teaching staff is evaluated through the Integrated Management and Performance Evaluation
System in Public Administration, approved by Decree-Law 66-B / 2007, of December 28, and professional
updating and development is done through specific training in the functional areas , as well as, by
supporting the frequency of obtaining academic degrees.
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
1)Na página do ciclo de estudos no sítio na internet da escola encontra-se informação detalhada, clara,
precisa, objetiva, atualizada, imparcial e facilmente acessível acerca de: identificação do coord. e
subcoord. do curso, áreas científicas, plano de estudos, despacho que o aprovou, info. geral: ECTS,
CNAEF, código, grau, vagas, acreditação A3ES e registo DGES, objetivos do ciclo de estudos, guia do
estudante, condições de acesso e saídas profissionais;
2)Check-in Académico, fornecimento e exposição da brochura para um adequado acolhimento e
integração dos novos estudantes;
3)Folheto institucional da oferta formativa contém informação geral similar à do website;
4)A página na internet www.gestaododesporto.com na que dá público conhecimento sobre os resultados
das atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas;
5)Outros suportes online e físicos: informação no moodle e no SIGARRA, brochura bilingue (eletr. e papel)
e demais suportes de comunicação dos cursos.
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
1)In the study cycle page on the school website you will find detailed, clear, precise, objective, updated,
impartial and easily accessible information about: identification of the coord. and subcoord. ECTS,
semesters, CNAEF, code, degree, fixed vacancies, A3ES accreditation and registration DGES, objectives of
the study cycle, student guide, conditions of access and of the course, scientific areas, syllabus, general
information: career opportunities:
2)Academic check-in, supply and display of the brochure for a suitable reception and integration of the
new students;
3)Institutional brochure of the training offer contains general information similar to the website;
4)The website www.gestaododesporto.com in which it gives public knowledge about the results of the
scientific and technological activities developed;
5)Online and physical resources:information on the page, in moodle and SIGARRA, bilingual brochure
(elect format and paper) and other communication media of the course.
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
.
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
1.História, missão e projeto educativo da ESDRM, é reconhecido no país pelo sistema desportivo e
empregadores
2.Objetivos do curso definidos de acordo com a missão e estratégia da ESDRM e com a especificidade do
ciclo de estudos para ensino politécnico
3.Plano de estudos reestruturado com áreas científicas clarificadas e uc apropriadas e coerentes
4.Novas parcerias valorizadoras do curso e rede de entidades de estágio diversificada, especializada e de
referência nacional
5.Reforçada a garantia de que a orientação dos estágios é realizada por orientadores com formação
superior e experiência profissional
6.Proximidade e contacto efetivo do curso ao contexto real de intervenção, através dos estágios
7.Aquisição de acervo bibliográfico na área da gestão do desporto
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8.Plano anual de atividades do ciclo de estudos visa valorizar o curso, promover competências nos
estudantes e contribuir para uma adequada transição para o mercado de trabalho
9.Reuniões instituídas entre Coordenação, estudantes e docentes, visando divulgar os objetivos e avaliar
o bom funcionamento do ciclo de estudo
10.Corpo docente cumpre cumulativamente as condições legais, é próprio, academicamente qualificado e
especializado
11.Disponibilidade de acompanhamento aos estudantes por parte dos docentes
12.Participação dos professores em projetos e organizações nacionais e internacionais da área
13.Número de docentes com forte ligação ao mercado de trabalho através de atividades de ligação à
comunidade e prestação de serviços
14.Participação de docentes em congressos e reunião científicas,que proporcionam atualização e
disseminação de conhecimento
15.Pessoal não docente na maioria qualificado,ao nível de licenciatura e mestrado
16.Aumento do nível da procura do curso
17.Existência de horário semanal de atendimento aos estudantes por uc
18.Participação de alunos e diplomados do curso em projetos de I&D
19.Dimensão das turmas entre 20 a 30 estudantes, permite um ensino centrado no estudante
20.Melhoria dos indicadores de empregabilidade dos diplomados
21.Crescente e elevado grau de integração de docentes afiliados em centros de investigação
22.Criação de linha de I&D na Unid.Investig. do IPSantarém:Determinantes da Participação no Desporto e
do Desempenho das Organizações Desportivas
23.Conjunto razoável de prestações de serviços realizadas pelos docentes
24.Resultados dos serviços prestados e da I&D publicitados na ágina criada para o efeito:
https://www.gestaododesporto.com
25.Contribuição significativa para o desenvolvimento, nacional, regional e local e promoção de ações de
interação com a comunidade
26.Existência de estruturas internas de aconselhamento, no âmbito da mobilidade (GMI), de transição para
o mercado de trabalho (GAIMTDesp) e de incentivo ao empreendedorismo (GEID)
27.Relação com entidades internacionais de relevo na formação dos gestores de desporto
28.Eventos realizados na escola no domínio da formação contínua, seminários e conferências
8.1.1. Strengths
1. History, mission and educational project of the ESDRM, is recognized in the country by the sports
system and employers
2. Objectives of the course defined according to the mission and strategy of the ESDRM and with the
specificity of the study cycle for polytechnic teaching
3. Restructured study plan with clarified and appropriate scientific and coherent scientific areas
4. New partnerships enhancing the course and network of diversified, specialized and national reference
traineeships
5. Reinforced the guarantee that the orientation of the internships is carried out by supervisors with higher
education and professional experience
6. Proximity and effective contact of the course to the real context of intervention, through the stages
7. Acquisition of bibliographic collection in the area of sport management
8. Annual plan of activities of the study cycle aims to value the course, promote skills in Students and
contribute to an adequate transition to the job market
9. Meetings instituted between Coordination, Students and teachers, aiming to disseminate the objectives
and evaluate the proper functioning of the study cycle
10. Academic staff complies cumulatively with the legal conditions, is own, academically qualified and
specialized
11. Availability of follow-up to Students by teachers
12. Participation of teachers in national and international projects and organizations in the area
13. Number of teachers with a strong connection to the labor market through community liaison activities
and service delivery
14. Participation of teachers in congresses and scientific meetings, which provide updating and
dissemination of knowledge
15. Non-teaching staff in a qualified majority at the undergraduate and master's level
16.Increase of the level of the demand of the course
17. Existence of weekly hours of attendance to Students by uc
18. Participation of students and graduates of the course in R & D projects
19. Dimension of classes from 20 to 30 Students, allows student-centered teaching
20. Improvement of the employability indicators of graduates
21. Growing and high degree of integration of affiliated teachers in research centers
22. R & D line creation at the Research Unit. of IPSantarém: Determinants of Participation in Sport and
Performance of Sports Organizations
23. Reasonable set of services provided by teachers
24. Results of services and R & D advertised on the website created for this purpose:
https://www.gestaododesporto.com
25. Significant contribution to national, regional and local development and promotion of community
interaction actions
26. Existence of internal Mobility (GMI), Transition to the Labor Market (GIMTD) and entrepreneurship
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incentive (GEID)
27. Relationship with relevant international entities in the training of sports managers
28. School events in the field of continuing education, seminars and conferences.
8.1.2. Pontos fracos
A - Pessoal não docente insuficiente para apoio administrativo à coordenação dos cursos existentes na
ESDRM
B - Nota de entrada dos estudantes reduzida
C - A taxa de abandono dos estudantes
D - Número reduzido de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out)
E - Conjunto de uc com aprovação inferior a 75%
F - N.º estudantes que concluem o ciclo de estudos em N anos
G - Publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais, livros ou capítulos de
livros, ou trabalhos técnicos relevantes para o ciclo de estudos
H -Falta informação adequada e atempada sobre indicadores de desempenho do ciclo de estudos
I - Insuficiência de suportes materiais para a comunicação externa do curso
J -Inexistência de espaço e apetrechamento para desenvolvimento do laboratório de gestão do desporto,
de modo a associar o curso à subárea científica de gestão do desporto e promover nos alunos uma
aprendizagem em autonomia, através da realização de trabalhos de introdução à investigação aplicada
8.1.2. Weaknesses
A - Insufficient staff for administrative support to coordination of existing courses in the ESDRM
B - Students' entry note reduced
C - Students' dropout rate
D - Reduced number of students in international mobility programs (out)
E - Set of uc with approval of less than 75%
F - Number of students completing the study cycle in N years
G - Publications of academic study cycle staff in international journals, books or book chapters, or relevant
technical papers for the study cycle
H - Adequate and timely information on study cycle performance indicators
I - Insufficiency of material supports for the external communication of the course
J -Inexistence of space and equipment for the development of the sport management laboratory, in order to
associate the course with the scientific sub-area of sport management and to promote in students a
learning in autonomy, through the accomplishment of works of introduction to applied research
8.1.3. Oportunidades
1.Indústria do desporto e do health & fitness em crescente expansão
2.População e decisores mais conhecedores dos benefícios da prática de atividade física e desporto
3.O ciclo de estudos desenvolve-se num contexto enriquecedor, numa cidade com boa localização
geográfica, estratégica e politicamente orientada para o desporto e a atividade física
4.A diferenciação pela aposta na formação especializada na área da gestão do desporto
5.Elevada procura das organizações desportivas por prestação de serviços na área da gestão do desporto
6.Contacto facilitado com o meio de intervenção socioprofissional através dos protocolos existentes,
estágios e relações institucionais dos docentes
7.Avaliar e aprofundar a integração e interdisciplinaridade das uc por semestre
8.Possibilidade de aumentar o desenvolvimento trabalhos aplicados que privilegiam o contacto com as
entidades desportivas da região, em maior n.º de uc
9.Sistematização das necessidades de informação para permitir a disponibilização regular e atempada
sobre indicadores / relatório de desempenho do ciclo de estudos
10.Possibilidade de uma melhoria contínua com a sistematização dos resultados dos relatórios de
desempenho do ciclo de estudos destinados à coordenação de curso
11.Possibilidade de participação dos alunos no programa Erasmus
12.Ampliar o desenvolvimento de parcerias com organizações para melhorar a sua performance e garantir
a sua sustentabilidade, e.g. clubes, federações, empresas públicas e privadas
13.Ampliar a divulgação e comunicação externa dos resultados dos trabalhos e das prestações de
serviços realizadas
14.Existência de áreas de investigação do CIEQV relacionadas com a área do curso potenciando a
integração dos docentes e estudantes em projetos de investigação
8.1.3. Opportunities
1.Increasingly expanding sport and health & fitness industry
2.Population and decision makers more knowledgeable about the benefits of physical activity and sport
3. The study cycle is developed in an enriching context, in a city with a good geographical location,
strategically and politically oriented to sport and physical activity
4. The differentiation by the bet in the specialized formation in the area of the management of the sport
5. High demand of sports organizations for providing services in the field of sport management
6.Contact facilitated with the socio-professional intervention through the existing protocols, internships
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and institutional relations of teachers
7. Evaluate and deepen the integration and interdisciplinarity of the cfu per semester
8.Possibility to increase the development applied works that privilege the contact with the sporting entities
of the region, in greater number of uc
9.Systemization of information needs to enable regular and timely availability of indicators / performance
report of the study cycle
10. Possibility of continuous improvement with the systematization of the results of the study cycle
performance reports for course coordination
11.Possibility of student participation in the Erasmus program
12. Expand the development of partnerships with organizations to improve their performance and ensure
their sustainability, e.g. clubs, federations, public and private companies
13. Extend the dissemination and external communication of the results of the work and of the services
rendered
14. Existence of CIEQV research areas related to the area of the course, enhancing the integration of
teachers and students in research projects.
8.1.4. Constrangimentos
1.Gestão do desporto como área de conhecimento é ainda recente
2.Não acompanhamento das alterações tecnológicas em materiais de comunicação e sistemas de
informação de apoio à decisão
3.Diminuição de candidatos ao ensino superior
4.Falta de preparação prévia ao nível da formação de ensino secundário para enquadrar os alunos em
processos de trabalho mais ativos e autónomos, no ensino superior
5.Proveniência regional dos estudantes é limitada, 80% são provenientes de 4 distritos
6.Cerca de um quinto dos estudantes inscritos no ciclo de estudos (18%) beneficiam do apoio social; na
Escola o valor ainda é superior 26%
7.Dificuldade em obter financiamento para atividades de investigação aplicada
8.Dificuldades financeiras para continuidade de aquisição de livros para apoio ao ciclo de estudos
9.Dificuldade das IES para aumentar o número de colaboradores
10.Dificuldade global de financiamento das IES
8.1.4. Threats
1. Sport management as an area of knowledge is still recent
2. No monitoring of technological changes in communication materials and decision support information
systems
3. Diminuation of candidates for higher education
4. Preparation of pre-preparation at the level of secondary education to fit students into more active and
autonomous work processes in higher education
5. Students' regional capacity is limited, 80% come from 4 districts
6. About one-fifth of the students enrolled in the study cycle (18%) benefit from social support; in the
School the value is still higher 26%
7. Difficulty in obtaining funding for applied research activities
8. Financial difficulties for continuity of acquisition of books to support the study cycle
9. Difficulty of HEIs to increase the number of employees
10. Overall difficulty in financing HEIs.

8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2.1. Ação de melhoria
A - Sensibilizar órgãos de direção para disponibilização de pessoal não docente
B - Promover a escola e o curso em segmentos diferenciados
C1 - Determinar as causas do abandono por ano
C2 - Aumentar o acompanhamento dos estudantes e realizar 2 reuniões por semestre com estudantes
D1 - Gabinete de Mobilidade Internacional realizar ações de sensibilização para todos os estudantes sobre
programas internacionais 2 vezes por ano
D2 - Melhorar a comunicação e mostrar benefícios da mobilidade internacional
E1 - Sinalizar os regentes e docentes das uc sobre o nível de aprovação dos estudantes
E2 - Realizar uma sessão por semestre sobre gestão do tempo e métodos de estudo
F1 - Aumentar o acompanhamento dos estudantes e realizar 2 reuniões por semestre com estudantes
F2 - Realizar uma sessão por semestre sobre gestão do tempo e métodos de estudo
F3 - Avaliar existência de uc de precedência para estágio
G1 - Reduzir o trabalho burocrático dos docentes, simplificando e sistematizando procedimentos
G2 - Disponibilizar funcionário não docente para apoio a realização de tarefas burocráticas
H - Sensibilizar órgãos de direção para disponibilização de informação / relatório
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I - Proposta de elaboração de suportes e plano de comunicação do curso
J - Sensibilizar órgãos de direção para disponibilização do espaço e respetivo equipamento
8.2.1. Improvement measure
A - To sensitize management bodies for the provision of non-teaching staff
B - Promote the school and the course in differentiated segments
C1 - Determine the causes of abandonment per year
C2 - Increase attendance of the Students and hold 2 meetings per semester with Students
D1 - International Mobility Office carry out awareness actions for all students about international programs
twice a year
D2 - Improve communication and show benefits of international mobility
E1 - To signal the regents and teachers of the uc on the level of approval of the Students
E2 - Conduct one session per semester on time management and study methods
F1 - Increase student attendance and hold 2 meetings per semester with Students
F2 - Conduct one session per semester on time management and study methods
F3 - Evaluate existence of uc of precedence for stage
G1 - Reduce the bureaucratic work of teachers, simplifying and systematizing procedures
G2 - Provide non-teaching staff to support bureaucratic tasks
H - Raise awareness of management bodies to make information / report available
I - Proposed preparation of media and course communication plan
J - To sensitize management organs to make space and equipment available
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
A – Alta, 1 ano
B – Média, 2 anos
C1 – Alta, 1 ano
C2 – Média, 2 anos
D1 – Média, 2 anos
D2 – Média, 2 anos
E1 – Alta, 1 ano
E2 – Média, 2 anos
F1 – Média, 2 anos
F2 – Média, 2 anos
F3 – Alta, 1 ano
G1 – Média, 2 anos
G2 – Alta, 1 ano
H – Alta,1 ano
I – Alta, 1 ano
J – Média, 2 anos
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
A - High, 1 year
B - Average, 2 years
C1 - High, 1 year
C2 - Average, 2 years
D1 - Average, 2 years
D2 - Average, 2 years
E1 - High, 1 year
E2 - Average, 2 years
F1 - Average, 2 years
F2 - Average, 2 years
F3 - High, 1 year
G1 - Average, 2 years
G2 - High, 1 year
H - High, 1 year
I - High, 1 year
J - Average, 2 years
8.1.3. Indicadores de implementação
A - Um funcionário não docente disponibilizado
B - Elevar para 130,0
C1 - Causas identificadas
C2 - Reduzir 30%
D1 - Ações realizadas
D2 - Quatro alunos por ano em mobilidade internacional
E1 - Aumentar em 30% o número de aprovações nas unidades curriculares
E2 – Sessões realizadas
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F1 - Aumentar em 20% o n.º de estudantes que concluem o ciclo de estudos em N anos
F2 – Sessões realizadas
F3 – Avaliação realizada, decisão tomada e implementação realizada
G1 - Uma publicação por dois anos em revistas internacionais, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos
técnicos relevantes para o ciclo de estudos
G2 – Funcionário não docente disponibilizado
H - Relatório entregue sobre indicadores de desempenho do ciclo de estudos
I - Proposta elaborada e plano de comunicação apresentado
J - Espaço disponibilizado e equipado
8.1.3. Implementation indicator(s)
A - A non-teaching employee made available
B - Raise to 130.0
C1 - Causes identified
C2 - Reduce 30%
D1 - Actions taken
D2 - Four students per year on international mobility
E1 - Increase the number of approvals in the curricular units by 30%
E2 - Sessions held
F1 - Increase by 20% the number of Students who complete the study cycle in N years
F2 - Sessions held
F3 - Evaluation carried out, decision made and implemented
G1 - A publication for two years in international journals, books or book chapters, or relevant technical
papers for the study cycle
G2 - Non-teaching official made available
H - Report delivered on performance indicators of the study cycle
I - Draft proposal and communication plan presented
J - Space available and equipped.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular
9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
<sem resposta>
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas
alterações)
9.2. Nova Estrutura Curricular
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
<sem resposta>
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to
award the degree
Área Científica /
Scientific Area
(0 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

0

0

Observações /
Observations
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<sem resposta>

9.3. Plano de estudos
9.3. Plano de estudos
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular
Anexo II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
<sem resposta>
9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>
9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>
9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>
9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
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<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
9.4.5. Syllabus:
<no answer>
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
<sem resposta>
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
<sem resposta>
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente
Anexo III
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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