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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 Aeronáutica Militar, na especialidade de

Administração Aeronáutica
2. conferente do grau de Mestre (MI)

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Academia da Força Aérea (IUM)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Instituto Universitário Militar
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Na sequência da receção do relatório preliminar da Comissão de Avaliação Externa (CAE) em
assunto, relativo ao ciclo de Estudos de Mestrado Integrado em Aeronáutica Militar, na
especialidade de Administração Aeronáutica, vem a Academia da Força Aérea apresentar a devida
pronuncia, conforme ficheiro em anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Decorrente do Relatório Preliminar da CAE ao ciclo de estudos (CE) de Aeronáutica
Militar, na especialidade de Administração Aeronáutica (ADMAER), a Academia da Força
Aérea (AFA) regista e reconhece de forma muito positiva os pareceres emitidos, afigurando-se a
necessidade de desenvolver um conjunto de ações para adequação do CE às recomendações nele
contidas, que possibilitem a futura acreditação definitiva.
Para cumprimento do disposto na alínea d) 9 do n.º 2 do Art.º 16.º do DL 115/2013 de 7 de
Agosto, está em preparação o processo de contratação de um coordenador, titular do grau de
doutor e em regime de tempo integral, na área de formação fundamental do ciclo (345), durante
o 1º semestre do ano letivo 17/18.
Face à falta de enquadramento legal do atual modelo, a AFA vai iniciar contactos com o
ISEG a fim de passar a ministrar o CE em associação, propondo-se o estabelecimento de novo
protocolo de cooperação entre as duas instituições, para adopção e implementação em 18/19.
A melhoria do acervo bibliográfico será concretizada pela aquisição de publicações técnicas
durante o corrente ano letivo
A AFA já possui acesso à base de dados B-ON, e será avaliado o acesso a bases de dados
internacionais, nomeadamente, Proquest e JSTOR, estimando-se que o processo esteja concluído
no final do ano lectivo 17/18
A lacuna na internacionalização de alunos e docentes, é uma realidade constatada face à
dificuldade de identificação de oferta compatível, quer em instituições de ensino civis
estrangeiras, quer no âmbito das congéneres militares, em especial dos países NATO.
A orientação futura passará por incentivar os alunos, como medida de recompensa do mérito
militar, para a frequência de programas ERASMUS, em áreas e matérias de âmbito dual, civil e
militar.
A cooperação intra-organizacional com as restantes academias será instrumentalizada e
incrementada de acordo com as diretivas do IUM, a iniciar já durante o presente ano letivo, com
a harmonização dos Sistemas de Gestão da Qualidade e dos correspondentes Sistemas de Gestão
Escolar.
O objetivo de melhoria da qualificação do corpo docente será alcançado quer pela realização
do ciclo de estudo em associação com o ISEG, quer com o incentivo à inscrição de militares da
FA em programas doutorais nas áreas 345, com o apoio do ISEG, e 863, no âmbito do IUM.
A AFA está a desenvolver as ações necessárias para que quatro oficiais ADMAER que, por
motivos de carreira militar, interromperam os programas doutorais em que se encontravam
inscritos, retornem a frequência no curto prazo.
O corpo docente deste CE será reforçado por militares a colocar na AFA, em regime de
tempo integral, como segue: um, de imediato, e um militar adicional por ano letivo, nos
próximos três anos letivos. O reforço será avaliado de modo a permitir o aumento das
qualificações e a oferecer condições para o início de programas doutorais.
A harmonização dos Sistemas de Gestão da Qualidade das unidade orgânicas do IUM, irá
permitir que as competências de todos os ciclos de estudo da AFA sejam redefinidas, em 17/18.
Posteriormente, as Unidades Curriculares e Procedimentos de Avaliação da Qualidade do Ensino
serão adaptados em conformidade, até 19/20.
Enquadrado na dissertação de trabalho de mestrado, os alunos irão produzir um artigo
científico correlacionado com o trabalho.

A efetivação do CE em associação possibilitará a criação de condições de investigação, em
parceria com o ISEG, e, consequentemente, a publicação dos trabalhos de investigação em
revistas indexadas internacionalmente.

Proceeding the CAE Preliminary Report to the Study Programme (SP) of the Military
Aeronautics course, in Aeronautical Administration (ADMAER) specialty, the Air Force
Academy (AFA) positively agrees with the given assessment. It is acknowledge that SP needs to
be improved in order to get a definitive accreditation in a near future.
In order to comply with paragraph 9.d) of no. 2 of Art. 16 of DL 115/2013 of August the 7th,
the recruitment process is being prepared in order to hire a full-time scientific coordinator, with a
doctorate in the fundamental area of study (345), during the semester of the 17/18 academic
year.
Due to the lack of a legal framework to support the current model, AFA will begin
negotiations in order to give the SP in association with ISEG. A new cooperation protocol
between the two institutes is expected to implemented in the academic year 18/19.
The bibliographic collection will be improved with the purchase of new technical
publications during the current academic year.
AFA already has access to the B-ON database. During the academic year 17/18 it will be
evaluated the possibility to access different international databases, such as Proquest and JSTOR.
Given the difficulty to identify compatible educational institutes, both civilian and military,
in special in the NATO countries counterparts, it has been impossible to send students and
teachers abroad.
The future strategy is to encourage students to attend ERASMUS programs in areas and
subjects of dual scope (civil and military), , as a reward for military merit.
Following the IUM directives, the intra-organizational cooperation with other academies
will be increased and standardized during the current academic year, with the harmonization of
the Quality Management Systems and the corresponding School Management System.
Aiming to improve the qualification of the teachers, the study programme will be given
cycle in association with ISEG and militaries will be encouraged to enroll in doctoral programs
in areas 345, with the support of ISEG, and 863, within the scope of the IUM.
AFA is developing the necessary actions to four ADMAER officers, who have interrupted
their doctoral programs due to military constraints, to resume their attendance as soon as
possible.
The number of teachers dedicated to this SP will reinforced with military personnel that will
be relocate to the Air Force Academy, to work in a full-time basis. It is expected to get a new
military per year in the following three school years, starting immediately. The reinforcement
will be assessed in order to increase the qualifications of the faculties and provide better
conditions to conduct new doctoral programs.
The harmonization of the Quality Management System of the IUM´s organic units will
allow to redefine all AFA’s study programmes in the academic year 17/18. Subsequently, the
Curriculum Units and Teaching Quality Assessment Procedures shall be adapted accordingly, up
to 19/20.
Framed with the master's thesis dissertation, the students will produce a scientific article
correlated with the work.

The implementation of the SP in association with ISEG will enable the creation of research
conditions, and, consequently, the publication of research papers in internationally indexed
journals.

