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de pronúncia - Novo ciclo de estudos
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao novo ciclo de estudos Ciências Militares Aeronáuticas, especialidade de Administração
Aeronáutica

2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser lecionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Academia da Força Aérea (IUM)
Instituto Superior De Economia E Gestão
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior
Instituto Universitário Militar
Universidade De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Decorrente do Relatório Preliminar da CAE ao ciclo de estudos (CE) de Licenciatura em Ciências
Militares Aeronáuticas, especialidade de Administração Aeronáutica, a Academia da Força Aérea
(AFA) regista e reconhece a apreciação realizada e o parecer emitido, considerando adequado
apresentar os esclarecimentos face às principais recomendações nele contidas.
3.4.1. e 4.1. Seguindo a recomendação da CAE, a Instituição procederá à alteração da hierarquia das
áreas fundamentais do curso, por forma a não produzir equívocos quanto à sua génese. Pela sua
caraterística intrínseca, a oferta formativa prefigura-se como um curso superior militar em primeira
instância, com uma vertente científica caraterizada pela área da Gestão e Administração. Assim, o
código a considerar como primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 265/2005, de 16
de março (CNAEF-3 dígitos) será o 863 Segurança Militar, e a segunda área fundamental a
considerar passará a ser o código 345 Gestão e Administração.
4.3. No que respeita ao plano de estudos, a AFA e o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG),
juntamente com os docentes responsáveis pelas disciplinas identificadas, está a proceder à
restruturação, adequação e enriquecimento do acervo bibliográfico das disciplinas com reporte em
apreço.
4.6. e 9.4.3. No CE, pretende-se ministrar um ensino de base científica de nível universitário, e uma
formação comportamental, consubstanciada numa sólida educação militar, moral e cívica,
complementada com a preparação física e a formação militar.
5.2.5. Encontra-se em curso um processo de contratação de 13 docentes civis, distribuídos por
diferentes áreas e categorias, no sentido de robustecer o quadro docente da AFA. O respetivo
concurso prevê iniciar-se em 2020.
5.2.6. Face à qualificação de docentes na área da Segurança Militar, em articulação com o Instituto
Universitário Militar (IUM), iniciou-se o Doutoramento em Ciências Militares, com vista a criar uma
bolsa de Oficiais Doutorados, a fim de colmatar a insuficiência apresentada, o que vai ao encontro
das recomendações dadas pela CAE neste âmbito.
5.5. Seguindo a mais recente política da AFA, encontra-se em desenvolvimento uma política de
gestão de oficiais, doutorados e doutorandos, tendo já três Oficiais iniciado os respetivos programas
de doutoramento em Gestão. Em sede de Conselho Científico, foi aprovado o patrocínio de mais
cinco vagas a iniciar no corrente ano, para doutoramentos nas áreas científicas fundamentais para
os CE ministrados na AFA.
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8.2. A associação ao ISEG permitirá alargar a vertente de investigação para alunos e docentes da
AFA. Assim, como se prevê uma maior interação entre centros de investigação da AFA, IUM e ISEG,
possibilitando um aumento da produção científica nas áreas fundamentais do CE.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

NCE/19/1900155 - Pronúncia ao Relatório preliminar da CAE

Decorrente do Relatório Preliminar da CAE ao ciclo de estudos (CE) de Licenciatura em
Ciências Militares Aeronáuticas, especialidade de Administração Aeronáutica
(ADMAER), a Academia da Força Aérea (AFA) regista e reconhece o parecer emitido, e
considera adequado presentar os esclarecimentos face às principais recomendações nele
contidas.
Para cumprimento das principais recomendações a suprir imediatamente:
(i) A Instituição procederá à alteração da hierarquia das áreas fundamentais do curso,
por forma a não produzir equívocos quanto à sua génese. Pela sua caraterística
intrínseca, a oferta formativa prefigura-se como um curso superior militar em
primeira instância, com uma vertente científica caraterizada pela área da Gestão e
Administração. Assim, o código a considerar como primeira área fundamental, de
acordo com a Portaria n.º 265/2005, de 16 de março (CNAEF-3 dígitos) será o
863 – Segurança Militar, e a segunda área fundamental a considerar passará a ser
o código 345 – Gestão e Administração.
(ii) No que respeita ao plano de estudos, a AFA e ISEG, juntamente com os docentes
responsáveis pelas disciplinas identificadas, está já a proceder à restruturação,
adequação e enriquecimento do acervo bibliográfico das disciplinas identificadas
com reporte de bibliografia insuficiente, em conformidade com a recomendação
da CAE.
Condições a verificar no prazo de três anos:
(i) Face à qualificação de docentes na área da Segurança Militar, cumpre informar
que em articulação com o Instituto Universitário Militar (IUM), iniciou-se o
Doutoramento em Ciências Militares – Segurança e Defesa, com vista a
ultrapassar a carência de Doutores nesta área científica, no sentido de servir as
Academias de acordo com as diretivas do IUM, seguindo desta forma as
recomendações da CAE.
(ii) Encontra-se em curso um processo de contratação de docentes universitários, já
autorizado pelo Chefe do Estado Maior da Força Aérea e aprovado em 06 de
fevereiro de 2020 por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, com um quantitativo
de 13 docentes civis, por área e categoria no sentido de robustecer o quadro
docente da AFA. O respetivo concurso prevê iniciar-se em 2020 e a sua conclusão
em 2021. A par da criação de um quadro de docentes universitários na estrutura
orgânica da AFA e do doutoramento em segurança e defesa patrocinado pelo
IUM, encontra-se em desenvolvimento uma política de gestão de oficiais,
doutorados e doutorandos, tendo já três Oficiais iniciado o programa de
doutoramento na área da Gestão. Em sede de Conselho Científico de 4 de
dezembro de 2019, foi também aprovado o patrocínio de mais cinco vagas a
iniciar no corrente ano, para doutoramento nas áreas científicas de Gestão,
Comportamento Organizacional, Relações Internacionais, Engenharias e
Medicina. Áreas fundamentais para os CE ministrados na AFA.

Importa referir que a realização do CE em associação permitirá a criação de condições de
investigação para docentes e alunos, em parceria com o ISEG, e, consequentemente, a
publicação de trabalhos de investigação em revistas indexadas internacionalmente, assim
como se prevê a possibilidade de uma maior interação em projetos de desenvolvimento
na vertente das ciências militares com a criação de parcerias com o Centro de Investigação
e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar (CIDIUM), do qual o Centro de
Investigação da Força Aérea (CIAFA) faz parte integrante.
Por último importa referir que que o não preenchimento dos dados referentes ao ponto
11.5.3. deve-se ao facto de o CE não contemplar um estágio curricular com ECTS, e não
no sentido de restringir informação. Importa referir que os alunos no âmbito da sua
formação, realizam ao longo dos vários anos, estágios em diversas Repartições da Direção
de Finanças e em Bases Aéreas, acompanhados por tutores devidamente enquadrados
através do Serviço de Inspeção e Auditoria Financeira da Direção de Finanças. Em que
os alunos apresentam um relatório final de estágio durante esse período.

Inglês:
Proceeding the CAE Preliminary Report to the Study Programme (SP) of the Bachelor´s
Degree in Military Aeronautical Sciences, Aeronautical Administration, the Air Force
Academy (AFA) positively record, recognize and agree with the given assessment, and
considers appropriate to provide clarifications regarding the main recommendations
contained on the report.
Main recommendations to be met immediately:
(i) In order to comply with the main recommendations to be met immediately, the
Institution will change the hierarchy of the fundamental areas of the SP, so as not
to produce mistakes regarding its first meaning. Due to its main characteristic, the
degree offer is prefigured as a military higher education course in the first
instance, with a scientific asset in the field of Management and Administration.
Therefore, the code to be considered as the first fundamental area, according to
Ordinance Law No. 265/2005, of March 16 (CNAEF-3 digits) will be 863 Military Security, and the second fundamental area to be considered will become
code 345 - Management and Administration.
(ii) Regarding the study plan, along with the responsible teaching staff for the
identified disciplines, AFA is already restructuring, adapting and enriching the
bibliographic collection of the identified subjects with insufficient bibliography
reporting, in accordance with the CAE recommendation.
Conditions to be verified within three years:
(i) With respect for the conditions to be verified within three years, facing the
qualification of teachers in the field of Military Security, it should be noted that
in conjunction with the Military University Institute (IUM), the PhD in Military
Sciences - Security and Defense has already began, in order to compensate the
need of Doctoral Officers in this scientific area, to serve the Academies in

accordance with the IUM guidelines, thus following the recommendations of the
CAE.
(ii) The process of hiring university professors for the AFA has already started. It was
authorized by the Chief of Staff of the Air Force and approved on February 6,
2020 by His Excellency the Minister of National Defense, with a number of 13
civilian teachers, by scientific area and category in order to strengthen the AFA
teaching staff. The process has started already, and is expected to be concluded in
the year 2021. Along with the creation of a university professors’ staff in AFA´s
organic structure and the PhD in Security and Defense sponsored by the IUM, a
policy for the management of officers, doctorates and doctoral students is under
development, and three officers have already started the PhD program in
Management. At AFA´s Scientific Council of December 4, 2019, it was also
approved to sponsorship of five more vacancies to start this year, for a PhD in the
scientific fields of Management, Organizational Behaviour, International
Relations, Engineering and Medicine. Fundamental areas for the SP programs
ministered at AFA.

It is important to clarify that the implementation of the SP in association with ISEG will
enable the creation of research conditions for teachers and students, and, consequently,
the publication of research papers in internationally indexed journals, as well as the
possibility of greater interaction in development projects in the field of military sciences,
with the creation of partnerships with the Centre for Research and Development of the
Military University Institute (CIDIUM), of which the Air Force Research Centre
(CIAFA) is an integral part.
Finally, it should be noted that the lack of data referring to point 11.5.3. it is due to the
fact that the SP does not contemplate a curricular internship with credits, and not in the
sense of restricting information. It should be noted that students in the context of their
training, carry out internships in various Departments of the Finance Diectorate and in
Air Bases, accompanied by qualified tutors through the Financial Inspection and Audit
Service of the Finance Department. In which students present a final internship report
during this period.

