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Decisão de apresentação

Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Programa de Doutoramento em Alterações

Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável
2. conferente do grau de Doutor

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências (UL)
Faculdade De Letras (UL)
Instituto De Ciências Sociais (UL)
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UNL)
Faculdade De Ciências Sociais E Humanas (UNL)
Instituto Superior De Agronomia
Instituto Superior Técnico
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Lisboa
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Encontra-se em anexo a resposta da Comissão Científica do PDACPDS.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia deliberada pela Comissão Científica do PDACPDS em reunião extraordinária no dia 14
de Abril de 2015.
Pronúncia ao relatório preliminar da Comissão de Avaliação Externa (CAE) da A3ES
ACEF/1314/19202
Quanto à recomendação de melhorias sugeridas pela CAE, a CC do PDACPDS presta os seguintes
esclarecimentos:
2.1.5.-Ações desenvolvidas de melhoria da organização interna do PDACPDS e de articulação entre as
U.O. envolvidas:
. Criação de um secretariado centralizado;
. Uniformização de procedimentos (ex. Registo de Tese comum);
. Acesso dos estudantes às bibliotecas e bases bibliográficas das diferentes U.O.
5.1.5.-Medidas para aumentar o n.º de estudantes que apresentam tese no prazo de 3-4 anos:
. Atribuição de 36 Bolsas de Doutoramento (Programa Bolsas de Doutoramento FCT) para o quadriénio
2014-18;
. Criação da disciplina Pesquisa & Projeto;
- Sistema de tutoria visando aconselhar e acompanhar os estudantes na escolha de orientador de tese junto
dos docentes e investigadores das 2 Universidades participantes, em geral, e das U.O que participam no
PDACPDS, em especial.
5.2.8 -Medidas de estímulo à mobilidade internacional e à empregabilidade:
- Atribuição de 24 bolsas mistas (programa Bolsas de Doutoramento FCT), que exigem que os estudantes
permaneçam no mínimo 3 meses noutro país;
- Estabelecimento, desde 2012, de 8 protocolos de colaboração com Universidades estrangeiras, para
além da UEA - University of East Anglia.
6.1.7.-Recomendação para implementar uma revisão curricular periódica dos conteúdos das disciplinas,
evitando sobreposições de matérias lecionadas: essa revisão é anualmente efetuada desde 2012/2013 por
deliberação da CC, baseada na avaliação anual das UC e do curso pelos estudantes.
7.1.7.-A CC criou a disciplina Pesquisa & Projeto como UC opcional em 2013/2014. Nos anos letivos
2013/2014 e 2014/2015 teve 15 inscrições por semestre. O resultado da avaliação pelos estudantes foi 4.7
(escala 0/5).
A CC está a avaliar a possibilidade de incluir esta disciplina no plano de estudos obrigatórios,
substituindo uma das disciplinas atuais do 2º semestre do 1º ano ou incluindo-a como obrigatória no 2º
ano.
7.2.9-O n.º indicado de publicações científicas (75) refere-se apenas às publicações de elevada qualidade
e em domínios relacionados com o PDACPDS da autoria dos 9 regentes das disciplinas obrigatórias do
curso. Não inclui nem a totalidade das publicações dos regentes nem as publicações dos restantes
docentes do curso. A consideração deste último universo levaria a que o indicador de publicação indicado
no ponto 7.2.8 fosse 1.7/docente.ano e não 0.8/docente.ano.
O envolvimento de estudantes em projetos de investigação e a preparação das teses têm contribuído para
aumentar o n.º de artigos em revistas ISI nas áreas relacionadas com o PDACPDS.
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10.3-A CC propõe que o diploma conjunto relativo a este Programa Doutoral adote as seguintes
designações, que serão sujeitas à aprovação pelos órgãos competentes das instituições envolvidas:
A. Ramo de conhecimento:
. Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável
B. Áreas de especialidades
. Ciências do Ambiente
. Sociologia
. Filosofia
. Engenharia Ambiental
. Geografia e Planeamento
. Engenharia Florestal
. Engenharia Agronómica
. Sistemas Sustentáveis de Energia

2

Response to the preliminary report of External Evaluation Commission of A3ES
Regarding the suggested recommendations by the CAE, the Scientific Committee has the following
comments:

2.1.5.-Proceedings that were implemented in the organization of the Ph.D Program (CCSDP) and in the
articulation between the 7 Schools and Institutes involved:
-Creation of a central administrative secretariat;
-Standardizing of proceedings (Common PhD registration);
- Assure the access of students to the libraries of all the 7 Schools and Institutes.
5.1.5.-Measures to increase the number of thesis finished in 3-4 years:
- 36 Ph.D. Scholarship (FCT Scholarship Program) for 2014-2018 are now available;
- Creation of the Research and Project course;
- Implementation of the tutorial system for students to advise students on the choice of Ph.D. supervisors
from the 2 Universities and 7 Schools and Institutes.
5.2.8-Measures to stimulate the international mobility and employment opportunities:
- Availability of 24 Ph.D. Scholarships involving an obligatory 3 month stay in a foreign University;
- 8 Protocols and Collaboration Agreements were signed with foreign Universities (besides UEAUniversity East Anglia) since 2012.
6.1.7.- Since 2012/2013 the Scientific Committee (SC) implemented a revision of the contents of each
course to increase teaching efficiency and avoid overlapping, based in part on the students annual
evaluation of lectures.

7.1.7.-The SC created an optional Research and Project course as optional in 2013/2014. In the academic
years 2013/2014 and 2014/2015 it had 15 students per semester. The student evaluation of the course was
4,7(0-5 scale).
The SC is evaluating the possibility to include this course in the set of first year obligatory courses
substituting one of them or creating one in the second year.
7.2.9-The number of scientific publications that was stated (75) regards only the high quality publications
in areas related with the Ph.D. program of the 9 lecturers of the obligatory courses of the program. It does
not include the total number of publications of those 9 lecturers and the publications of the other lecturers
that participate in the program. Including these contributions would increase the indicator referred to in
7.2.8 from 0.8/lecturer.year to 1.7/lecturer.year.
The involvement of Ph.D. students in research project and the preparation of Ph.D. thesis contributed to
increase the number of papers in ISI Journals in the areas of the CCSDP Ph.D.
10.3- The SC proposes that the joint degree on this Doctoral Program take the following designations
which should be approved by the competent council of the institutions involved:
A.
The Branch of Knowledge
a.
Climate Change and Sustainable Development Policies
B.
Speciality of the course
a.
Environmental Sciences
b.
Sociology
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Philosophy
Environmental Engineering
Geography and Planning
Forest Engineering
Agricultural Engineering
Sustainable Energy Systems
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