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PLANO DE AÇÃO 
(Quadriénio 2018-2021) 

 
1. Introdução 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º dos Estatutos da UPT, faz parte das 
competências do Reitor elaborar o plano estratégico de médio prazo e o plano de ação 
para o quadriénio do seu mandato. Apresenta-se aqui o plano de ação, isto é, o conjunto 
das políticas a adotar e das ações a levar a cabo no quadriénio de 2018-2021, para 
concretizar, nesse período, o plano estratégico da instituição no horizonte 2030.  
 
Importa sublinhar que este plano, fazendo parte das competências estatutárias do Reitor, 
tem de abranger todas as funções inerentes ao funcionamento da Universidade que 
relevam da responsabilidade direta deste «Órgão». Estas funções dizem respeito ao ensino 
e à investigação nos seus aspetos propriamente (ou mais puramente) académicos, para os 
quais a Universidade dispõe da autonomia cultural, científica e pedagógica consagrada 
no artigo 4º dos seus Estatutos. Contudo, a estas funções acrescem outras, indispensáveis 
ao funcionamento da Universidade, mas que, de acordo com os Estatutos, relevam das 
competências da Entidade Instituidora. Tais funções encontram-se definidas no artigo 5º, 
destacando-se, entre elas, a gestão administrativa, económica e financeira. Encontra-se 
ainda sob a tutela da EI a área da comunicação e marketing. Assim, o Plano de Ação aqui 
apresentado não inclui, naturalmente, o desenvolvimento das ações respeitantes às 
funções sob a responsabilidade direta da EI.  
 
Para facilitar a leitura do Plano, apresenta-se, a seguir, o organigrama do Estabelecimento 
de Ensino, que mostra as funções dependentes diretamente do Reitor.  
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2. Uma universidade multidisciplinar 
 
A UPT considera que, para enfrentar os atuais problemas societais, em que sobressaem 
fortes e rápidas mutações no mercado de trabalho e outros grandes desafios, que decorrem 
da evolução do conhecimento ou a que este pode dar resposta, os recursos humanos, 
materiais e financeiros devem ser utilizados de um modo particularmente racional e 
eficiente. Não visa, por isso, na investigação, no ensino e na transferência de 
conhecimento para o exterior, abranger todas as áreas disciplinares, mas concentrar-se 
naquelas em que pode atingir o nível científico e técnico mais elevado. O espetro das suas 
áreas de intervenção, em qualquer destas três dimensões, não é, contudo, rígido, 
prevendo-se que evolua no período considerado em função dos seguintes fatores: 
 
 
• Progresso do conhecimento;   
  
• Evolução das necessidades sociais e das mutações do mercado de trabalho;  
 
• Configuração e intensidade da internacionalização da instituição; 
 
• Crescimento do número de alunos e evolução das condições económico-
financeiras da instituição. 
 
As áreas de oferta formativa, no que concerne aos cursos conferentes de grau académico, 
e em que se encontram enquadrados o 1º, 2º e 3º ciclos, são, no início do período de 
referência deste plano de ação, as seguintes: 
 
• Direito 
 
• Solicitadoria 
 
• Relações Internacionais 
 
• Economia 
 
• Gestão 
 
• Finanças 
 
• Informática 
 
• Gestão e Sistemas de Informação 
 
• Psicologia 
 
• Educação 
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• Turismo e Hospitalidade 
 
• Conservação e Restauro 
 
No período em causa, visa-se o alargamento desta oferta, por diferentes vias: 
 
• Introdução de novos cursos dentro de algumas destas áreas, na ótica disciplinar 
tradicional; 
 
• Introdução de novos cursos numa perspetiva de transversalidade dos programas 
de estudos; 
 
• Diversificação das formações, através de especializações, dentro de certas áreas, 
sobretudo a partir do 2º Ciclo; 
 
• Introdução de novas áreas de oferta formativa, em especial no âmbito da Ciência 
e Tecnologia; 
 
• Alargamento do número de doutoramentos, tendo já sido recuperados dois 
programas de estudos deste nível em áreas onde existiram no passado (Direito e Ciências 
Empresariais) e introduzido um terceiro doutoramento numa nova área: Psicologia. 
 
Tendo em conta o objetivo de alargamento da oferta formativa, em particular através da 
diversificação para novas áreas do saber, e a fim de realizar este objetivo de um modo 
eficiente, procedeu-se no início do atual ciclo de gestão à reestruturação dos 
Departamentos.  
 
Assim, mantiveram-se inalterados os Departamentos de Psicologia e Educação (DPE), e 
de Turismo, Património e Cultura (DTPC), nos quais existe potencial de crescimento com 
a configuração existente. Manteve-se igualmente inalterado o Departamento de Direito 
(DD), o qual, sendo embora um dos que possuem mais cursos e mais alunos, e tendo 
atingido uma dimensão que tornou a sua gestão pesada, tem uma oferta formativa 
homogénea que desaconselharia a sua decomposição (a inclusão neste Departamento da 
área de Relações Internacionais, pela pequenez e caráter ainda embrionário desta área, 
não justificaria, por si, tal operação). 
 
Em contrapartida, foi alterado o Departamento de Economia, Gestão e Informática 
(DEGI), e criado o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT). Este último recebeu a 
área das TIC, que foi retirada ao primeiro, com o intuito de potenciar o desenvolvimento 
desta área em si mesma, assim como de introduzir neste novo Departamento novos cursos 
de caráter tecnológico (assumindo-se que este será um dos principais vetores de 
alargamento da oferta formativa no futuro próximo). Foi, por sua vez, transferido do 
DEGI para o DTPC o curso de Gestão da Hospitalidade, a fim de concentrar neste último 
departamento toda a oferta formativa da área do Turismo e Hospitalidade (uma vez que 
esta oferta estava a dispersar-se pelo DTPC e pelo DEGI). O DEGI, que possuía um 
elevado número de cursos e uma composição heterogénea, foi, assim, «transformado» em 
DEG, Departamento de Economia e Gestão, visando três objetivos: 
 

• Permitir o alargamento da oferta formativa pela via da criação do DCT; 
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• Racionalizar a oferta formativa na área do Turismo e Hospitalidade, 
concentrando-a totalmente no DTPC; 

 
• Criar espaço para o alargamento da oferta formativa nas áreas que permaneceram 
no DEG, em especial as Ciências Empresariais, onde existe potencial para tal. 
Assim, este Departamento, embora continuando a ter uma elevada dimensão (e 
destinada a aumentar) e uma gestão pesada, possui uma composição homogénea, o 
que confere legibilidade à oferta formativa aí existente e facilita a gestão. 
 

Para além dos cursos conferentes de grau académico, a universidade oferece também, 
todos os anos, uma diversidade de cursos de formação aplicada (pós-graduações), de 
duração variável, os quais se inscrevem basicamente nas mesmas áreas dos cursos 
conferentes de grau, mas não correspondem necessariamente à nomenclatura oficial 
adotada para a acreditação de cursos conferentes de grau. Estes cursos revelam-se úteis 
para os profissionais já inseridos no mercado de trabalho e correspondem, 
frequentemente, a solicitações provenientes destes profissionais. Esta oferta pós-graduada 
inclui também novas formações, suscitadas pela rápida evolução do mercado de trabalho, 
constituindo um «laboratório de ensaio» para futuros cursos conferentes de grau.  
 
Para além da sua utilidade prática imediata e do seu caráter experimental e prospetivo, 
estes últimos cursos oferecem uma oportunidade de «regresso à universidade» de antigos 
alunos da UPT ou de outras instituições, oferecendo, deste modo, condições de formação 
ao longo da vida que o mercado de trabalho cada vez mais requer e que contribuem para 
assegurar aos diplomados a sua manutenção neste mercado.  
 
Quer nos cursos conferentes de grau académico, quer nas pós-graduações e formação 
aplicada, a empregabilidade é o alfa e o ómega da transmissão de conhecimento. Por isso, 
para além dos tradicionais estágios curriculares, umas das linhas de orientação cada vez 
mais presentes na configuração e no funcionamento da oferta formativa é a da 
participação de empresas parceiras no próprio processo de formação, e isto tanto ao nível 
do 1º ciclo, como do 2º, como do 3º.  
 
A fim de melhorar cada vez mais os métodos pedagógicos e, por essa via, a qualidade do 
ensino/aprendizagem, foi criado no ciclo de gestão anterior o Centre for Excellence in 
Teaching (CET@UPT). O CET faz parte do SAEP - Gabinete para a Promoção do 
Sucesso Académico e Excelência Pedagógica As atividades já desenvolvidas pelo CET 
foram coroadas de êxito, pelo tipo de ações desenvolvidas e pela adesão que tiveram por 
parte dos seus destinatários: os docentes. Entre essas atividades, cabe referir, 
nomeadamente, a criação de redes de discussão e de partilha de práticas pedagógicas, a 
promoção de estratégias visando a reflexão sobre a própria prática pedagógica, e a 
divulgação de boas práticas de excelência pedagógica.  
 
No período de 2018-2021, haverá um novo programa de atividades, que, para além da 
continuação das atividades já referidas, prevê, no âmbito do SAET, a realização de uma 
Conferência sobre Promoção do Sucesso Académico e Excelência Pedagógica no Ensino 
Superior, a criação de um espaço online para a divulgação de boas práticas e para o 
reconhecimento da qualidade do ensino na UPT, a apresentação e disseminação de 
resultados do SAEP em eventos científicos e em publicações indexadas, e a organização 
de um Simpósio Internacional sobre Sucesso Académico e Excelência Pedagógica – 
SAEP2020 – na UPT, em 2020. 
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No que respeita ao sucesso escolar, é tradição da UPT assegurar um ensino de 
proximidade entre o docente e o discente, permitindo ao aluno o cumprimento de todas 
as exigências escolares sentindo-se parte integrante de uma comunidade. Procurando 
assegurar uma taxa de sucesso ainda maior, foi também criado no período anterior o 
Observatório dos Estudantes da UPT, destinado a acompanhar, a apoiar e a avaliar a 
satisfação dos alunos de licenciatura durante o seu primeiro ano de estudos. O 
Observatório, em conjunto com o CET referido no parágrafo anterior, compõe o SAEP - 
Gabinete para a Promoção do Sucesso Académico e Excelência Pedagógica.  
 
No período de 2018-2021, as atividades a desenvolver incluem, nomeadamente, a recolha 
de informação sobre a adaptação dos estudantes, avaliada em várias dimensões, a 
elaboração de relatórios de caracterização da população estudantil da UPT, em função do 
tipo de curso, sexo, idade e nível educacional dos pais, a identificação dos estudantes que 
se encontram no quartil inferior em termos dos seus resultados de adaptação, o estudo de 
caracterização do rendimento académico dos estudantes da UPT,  a análise de taxas de 
conclusão, resultados médios, progressão para ciclos de estudos mais avançados, 
empregabilidade, o estudo das relações entre indicadores de adaptação e de rendimento 
académico e persistência (vs. abandono) no curso, e a recolha de dados acerca da 
satisfação com o curso e instituição no final do ano, cruzando estes dados com a adaptação 
e rendimento académico.  
 
 
3. Uma universidade de investigação 
 
A UPT inclui na primeira linha das suas preocupações e da sua atividade a investigação 
e a produção científica, de modo a poder contribuir para o alargamento das fronteiras do 
conhecimento e a ancorar solidamente a sua oferta formativa. 
 
A política de investigação assenta num conjunto de princípios, valores e orientações 
modelados por uma visão de utilidade da I&D para a sociedade. Assume-se que a primeira 
função da Universidade é a de produzir conhecimento, que posteriormente dissemina, 
internamente através do ensino, com utilização imediata pela UPT, e externamente 
através de iniciativas e meios preferencialmente em Open Access, de transferência de 
conhecimento contratualizada e de registo de propriedade intelectual. 
 
A perspetiva de utilidade social do conhecimento produzido internamente justifica o 
investimento nesta atividade. Este investimento pode ser próprio ou externo à instituição, 
podendo neste segundo caso provir do setor privado ou do setor público, a nível nacional, 
europeu ou extraeuropeu. 
 
A Política de Investigação é o instrumento da prossecução dos objetivos de I&D 
delineados no planeamento estratégico da Instituição. É executada pelas unidades 
orgânicas de investigação (UI) existentes na UPT e coordenada pela Reitoria, em especial 
pela Vice-Reitoria de Investigação.  
 
O objetivo central da política de investigação é o da elevação do nível quantitativo e 
qualitativo da produção científica, a fim de ancorar solidamente a oferta formativa e a 
interação com a sociedade. A realização desta política trará consigo o reforço das 
qualificações do corpo docente e permitirá a necessária progressão na carreira dos 
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docentes da UPT, traduzindo-se pelo aumento do número de docentes com agregação e 
de professores associados e catedráticos. 
 
As UI continuarão a ser geridas por objetivos, que cumprirão através da execução de 
projetos, enquadrados no seu plano de atividades. Os objetivos das UI são definidos 
anualmente pela Comissão de Coordenação da UI. A gestão de projetos é da 
responsabilidade do IR. O plano de atividades é monitorizado pelo Conselho Científico 
da UI. O instrumento principal da monitorização é o Relatório anual. Este Relatório é 
apresentado à Reitoria, após pronúncia do Conselho Científico da UI. As UI 
desempenham também funções de unidades de interface. 
 
Anualmente, a Entidade Instituidora aprova o orçamento afeto às atividades de 
investigação. O financiamento da investigação tem diversas origens: dotação própria no 
orçamento da EI, fundos provenientes de financiamento competitivo nacional e 
internacional, contract-research e mecenato de entidades privadas. No período 
correspondente ao presente plano, assume-se como objetivo prioritário o incremento do 
financiamento competitivo, a fim de dispor dos meios necessários ao cumprimento do 
objetivo central da política de investigação acima referido. A execução orçamental é 
controlada pela Reitoria. Todas as despesas carecem de autorização formal da Direção da 
EI. 
 
Os recursos disponíveis para as atividades de I&D serão geridos segundo o princípio da 
utilidade social atrás referido, pelo que o financiamento de qualquer projeto ou atividade 
excluirá a aprovação de iniciativas que não demonstrem cabalmente o seu contributo para 
a realização dos objetivos estratégicos da instituição, expressos no Plano Estratégico, no 
Plano de Ação, nas Políticas de Investigação, Ensino e Internacionalização, assim como 
no Plano de Atividades da Reitoria. 
 
No âmbito da avaliação dos docentes/investigadores, existem já dois mecanismos, SAD 
e RAD, que incluem indicadores de volume de captação de financiamento e de produção 
científica, definidos pela Reitoria. Nestes indicadores existem coeficientes de bonificação 
para colaborações internacionais – projetos, IPCs e financiamento competitivo. Os 
indicadores em causa relevam para efeitos de progressão na carreira académica e dispensa 
de funções. O SAD e o RAD, tal como aconteceu no período anterior, serão objeto dos   
aperfeiçoamentos que possam revelar-se necessários a fim de cumprirem o mais 
eficazmente possível os seus objetivos, tendo em conta a evolução do quadro institucional 
das IES em Portugal, assim como o contexto internacional.  
 
A valorização económica e social do conhecimento produzido com financiamento público 
será assegurada pela política de Open Access e pela disseminação em ciclos de estudos. 
Os projetos com financiamento privado produzirão conhecimento a apropriar pelo 
respetivo financiador, ou a partilhar entre o financiador e a UPT. As questões de 
Propriedade Intelectual constam de um Regulamento da Propriedade Intelectual da 
Universidade Portucalense. 
 
No que respeita à produção de conhecimento utilizável no Ensino, a maior parte dos ciclos 
de estudos inclui já, em fase muito precoce, unidades curriculares com conteúdos de 
Metodologia, as quais deverão generalizar-se a todos os ciclos de estudo. Os alunos de 
segundo e terceiro ciclo serão, em regra, membros integrados de UI. Os alunos dos 
primeiros ciclos poderão também, através de solicitação ou convite, integrar UI.  
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A UPT deverá implementar um programa de Bolsas de Investigação e, no que respeita às 
relações com os seus investigadores, adota os princípios proclamados no European 
Charter for Researchers e no Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 
 
Procurar-se-á que, no período em causa, as três UI sejam acreditadas e financiadas pela 
FCT:  
 
- IJP (Instituto Jurídico Portucalense), já acreditado e financiado pela FCT e com um 
número de investigadores integrados (nacionais e estrangeiros) superior a 55. No IJP 
realiza-se investigação na área do Direito, mas que extravasa as fronteiras convencionais 
(tradicionais) deste domínio. O IJP desenvolve a sua atividade em 4 grupos de 
investigação: Capital, Labour, Tax and Trade; Democracy and governance for the 21st 
century; Dimensions of Human Rights; Legal Integration in a Global Society. 
 
- INPP (Instituto para o Desenvolvimento Humano Portucalense), abrangendo as áreas da 
Psicologia e da Educação. O INPP desenvolve a sua atividade em 2 grupos de 
investigação: Cognitive Development Lab e Therapeutic Innovation Lab. 
 
- REMIT (Research on Economics, Managemenet and Information Technologies), 
abrangendo as áreas de Economia, Gestão, TIC e Turismo. O REMIT desenvolve a sua 
atividade em 5 grupos de investigação: Inovação, Empreendedorismo e Dinâmicas 
Económicas; Estratégia e Competitividade; Território e Desenvolvimento; Finanças e 
Contabilidade; e Análise de Dados e Apoio à Decisão. 
 
Visam-se, no período em causa, para além da já referida acreditação e financiamento pela 
FCT (no caso do IJP, a elevação da sua classificação e financiamento), os seguintes 
objetivos para estas UI: 
 
• Reforço do IJP, procurando o aumento do número de investigadores, o 
alargamento da sua rede de parcerias nacionais e internacionais e o incremento do 
financiamento competitivo. Estas parecerias incluem já, em resposta ao novo quadro 
estabelecido em 2018 pela FCT, um conjunto de Instituições de Ensino Superior 
nacionais, públicas e privadas. Apoio ao doutoramento em Ciência Jurídica e ao 
Doutoramento em Direito Europeu e Comparado. 
 
• Reforço do INPP, através do aumento do número de investigadores, o alargamento 
da sua rede de parcerias nacionais e internacionais e o incremento do financiamento 
competitivo. Apoio ao doutoramento em Psicologia Clínica e Aconselhamento. 

 

• Reforço do REMIT, igualmente pelo aumento do número de investigadores, o 
alargamento da sua rede de parcerias nacionais e internacionais e o incremento do 
financiamento competitivo. Apoio ao doutoramento em Ciências Empresariais. 

 
• Desenvolvimento e aproveitamento de sinergias entre as três unidades de 
investigação: Portal de Investigação, financiamento competitivo, projetos multilaterais, 
networking, publicações, atividade editorial e formação avançada multidisciplinar. 
 
Em qualquer destas UI, a internacionalização constitui uma condição de existência e um 
referencial para o seu funcionamento. Qualquer uma delas mobilizará os seus esforços 
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para a obtenção de financiamento externo, público e privado, para os projetos de 
investigação em condições competitivas, quer a nível nacional (em Portugal ou qualquer 
outro país de proveniência dos investigadores neles integrados), quer a nível da UE ou de 
outra instância internacional. 
 
A fim de garantir os objetivos referidos e de otimizar a atividade em causa, a investigação 
encontra-se na dependência direta da Reitoria, como indicado acima, sendo coordenada 
por um Vice-Reitor. Para além disso, esta dependência permite a transversalidade e a 
multidisciplinaridade, as quais se revelam cada vez mais necessárias para encontrar 
soluções eficazes para os problemas da economia e da sociedade. 
 
O diagrama seguinte apresenta a estrutura da investigação na UPT. 
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4. Uma universidade para o desenvolvimento integral do indivíduo 
 
A oferta formativa da UPT é concebida para formar profissionais com uma sólida 
qualificação científica e técnica, guiando-se pelos mais puros princípios éticos. Esta 
formação inicia-se em banda larga ao nível do 1º ciclo e vai-se especializando com a 
progressão para o 2º e o 3º ciclos. À imagem do que acontece em algumas universidades 
de referência a nível mundial, pioneiras na resposta ao caráter multidimensional dos 
problemas da vida real, a oferta formativa inclui também, num movimento destinado a 
desenvolver-se, cursos desenhados numa lógica de transversalidade, organizados 
conjuntamente por mais de um Departamento da Instituição. 
 
A fim de estimular nos estudantes o espírito empreendedor, a UPT tem atribuído 
anualmente um prémio de empreendedorismo, oferecendo um espaço físico, apoio 
técnico e outras condições para o arranque e o desenvolvimento inicial de startups. Esta 
prática, que se tem revelado virtuosa, deverá prosseguir, reforçando-se e procurando ser 
cada vez mais abrangente de todas as áreas que correspondem à oferta formativa da 
Instituição. 
 
Simultaneamente, a Universidade tem promovido o desenvolvimento pessoal, através de 
várias atividades. Estas práticas, de que a seguir se apresentam exemplos, deverão 
igualmente prosseguir e reforçar-se: 
 
• Workshops para auxiliar os estudantes a lidar com os desafios académicos que 
enfrentam e a ultrapassá-los com sucesso, sobretudo aquando da chegada ao Ensino 
Superior, assim como workshops de apoio para a inserção na vida ativa. Deverá realizar-
se anualmente um ciclo de workshops focando diferentes temáticas, tais como: Métodos 
de estudo, Gestão do Tempo e Estudo, Técnicas de Comunicação Oral e Ansiedade 
perante as Avaliações, Pesquisa ativa de emprego, Elaboração do CV e Carta de 
motivação, Preparação para a entrevista de emprego, Simulação de entrevistas de 
emprego. 
 
• Programa de voluntariado com o intuito de garantir as condições necessárias para 
o desenvolvimento integral dos estudantes e profissionais da UPT, proporcionando assim 
oportunidades e experiências singulares no sentido da participação ativa na construção e 
mudança da sociedade. O Programa de Voluntariado deverá estar aberto a toda a 
comunidade académica, procurando, sobretudo, proporcionar aos seus estudantes 
contextos promotores do desenvolvimento de competências transversais, nomeadamente, 
de cidadania, de raciocínio moral e de solidariedade. 
 
• Programa de Mentorado, tendo por principal objetivo ajudar na adaptação e 
integração à realidade académica do Ensino Superior, em geral, e à UPT, em particular. 
No Programa de Mentorado, cada novo estudante do 1º ano (mentorando) será recebido 
por um estudante do mesmo curso, mas a frequentar um ano mais avançado (mentor), 
com o objetivo de promover a integração do primeiro no novo contexto académico, bem 
como o seu desenvolvimento intra e interpessoal e o seu bem-estar. Cada mentor deverá 
ser responsável por um grupo de aproximadamente cinco mentorandos, trabalhando em 
articulação com os restantes colegas mentores, de forma a concretizar um plano de 
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atividades conjunto que vise a adaptação, integração e socialização dos novos estudantes 
no seio da UPT. 
 
• Orientação vocacional e Aconselhamento de carreira, visando apoiar todos os 
estudantes da UPT nas suas escolhas e tomadas de decisão relativas às áreas vocacionais 
e profissionais, independentemente do momento do percurso académico em que se 
encontrem. Este serviço deverá promover a construção de planos e projetos para o futuro 
de cada um, no qual se conciliem os objetivos pessoais e profissionais e se identifiquem 
as experiências de vida ambicionadas (ex: estágios; experiências de voluntariado). 
 
Para além destas atividades, outras ações deverão ser levadas a cabo. A título de exemplo: 
 
• Apoio a atividades de associativismo estudantil, tais como os núcleos de 
estudantes dos diferentes ciclos de estudos e a C&M UPT Junior Consulting. 
 
• Programas de mobilidade internacional, com um esforço para aumentar o número 
de estudantes em mobilidade, o qual tem sido bem-sucedido, pois tem-se registado um 
acréscimo todos os anos. 
 
5. Uma universidade que interage com a sociedade 
 
A interação com a sociedade, com vista à valorização e difusão do conhecimento, faz 
parte da matriz funcional da UPT. No período de 2018-2021, visam-se, neste domínio, 
várias ações, quer no domínio da oferta formativa, quer da prestação de serviços à 
comunidade, quer de outros tipos. A exequibilidade destas ações (grau de probabilidade 
da sua realização) é variável, pois, enquanto em alguns casos se trata de ações já bem 
definidas e que não apresentam dificuldades de maior na sua concretização (algumas 
delas, são até de continuidade), noutros casos (nomeadamente, no domínio da oferta 
formativa), as iniciativas em causa requerem estudos de oportunidade e viabilidade que 
deverão ainda ser realizados, ou dependem parcialmente de variáveis externas não 
controláveis pela Instituição. Estas últimas ações têm, assim, um caráter hipotético, e são 
aqui incluídas a título indicativo. 
 
Apresentam-se, a seguir, exemplos de ações ou atividades a realizar no âmbito de cada 
um dos cinco Departamentos que a universidade atualmente possui, assim como de ações 
de caráter interdepartamental. Sublinha-se o facto de, pela primeira vez, surgirem ações 
deste último tipo, ilustrando a cooperação que passou a existir entre os Departamentos 
após a reestruturação departamental atrás referida.  
 
DD – Departamento de Direito 
 
• Realização de Cursos de preparação para: Admissão ao Centro de Estudos 
Judiciários, ao Centro Estudos Judiciários – Tribunais Administrativos e Fiscais, e Acesso 
à Ordem dos Solicitadores e Agentes de execução. 
• Realização de Cursos de formação aplicada em áreas de interesse para a 
comunidade de juristas, acompanhando a dinâmica legislativa e da própria sociedade. 
• Realizar eventos científicos de acesso aberto à comunidade sobre temas 
candentes. 
• Realização do Congresso anual “Dimensões dos Direitos Humanos”, em parceria 
com a Universidade de Salamanca e Universidades brasileiras parceiras. 
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• Realização de cursos de extensão universitária para públicos determinados que 
pretendem aprofundar e atualizar conhecimentos numa área específica. 
• Realização de «Encontros Científicos» no âmbito dos Mestrados em 
funcionamento, promovendo a troca de ideias entre mestrandos e orientadores durante o 
processo de ensino. 
 
Ensino: 
• Aprofundar e alargar a rede de ligação entre o tecido empresarial e os alunos do 
DD, de forma a garantir estágios extracurriculares e colocação profissional. 
• No âmbito do 2.º e 3.º ciclo de estudos, ações visando articular o ensino com a a 
investigação, através dos próprios alunos, para que a Universidade funcione como centro 
autónomo de produção e criação de conhecimento. 
• Fomentar e implementar o ensino à distância com recurso a métodos pedagógicos 
mais atuais, designadamente para a lecionação de ciclos de estudos realizados em parceria 
com instituições internacionais. 
• Realização de Aulas Abertas com o intuito de dinamizar o contacto entre o ensino 
teórico e prático, promovendo eventos onde se reconstitui a prática do Direito. 
 
Internacionalização: 
• Continuar a dinamizar as parcerias com outras Instituições de ensino superior 
nacionais e internacionais. 
• Continuar a dinamizar a mobilidade Erasmus quer de discentes, quer de docentes. 
• Desenvolver as atividades previstas no Módulo Jean Monnet. 
• Continuar a incentivar as candidaturas aos programas ERASMUS + KA2 e 
HORIZON 2020 Cooperation. 
 
DEG – Departamento de Economia e Gestão 
 
• Expansão da oferta formativa conferente de grau, nos 3 ciclos: 
o 1.º ciclo em Marketing (submetido outubro 2018) 
o 2.º ciclo em Fiscalidade e Internacionalização (designação a confirmar), com uma 
cobertura sólida da fiscalidade nacional e internacional   
o 2.º ciclo em Gestão de Recursos Humanos  
o 3.º ciclo em CEE- Marketing 
 
• Incrementar atratividade dos mestrados do DEG: 
o Possibilidade de realização do semestre 2 numa IES estrangeira com um programa 
fixo de aulas inteiramente em inglês, e creditação de competências integral para esse 
semestre (em estudo “Global Business Management” semester em Howest, para o 
Mestrado em Gestão) – acrescentaria argumentos de venda fortes como o 
desenvolvimento de competências linguísticas fundamentais, e experiência e 
conhecimentos de âmbito internacional. 
o Extensão do programa do Mestrado em Gestão “On-the-Road” aos restantes 
mestrados do DEG (Mestrado em Marketing e Negócios Digitais e novos segundos ciclos 
a propor), e sua consolidação de modo a que as empresas, ao lançarem desafios reais aos 
mestrandos no âmbito das unidades curriculares, obtenham respostas válidas e úteis – 
possível enquadramento no âmbito da prestação de serviços à comunidade empresarial 
por parte da UPT.  
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• Incentivar a opção “Trabalho de Projeto” nos segundos ciclos (em alternativa a 
estágio), no sentido de potenciar a componente de prestação de serviços à comunidade 
empresarial.  
 
• Envolvimento de entidades/pessoas externas à UPT e associadas ao 
empreendedorismo na avaliação do projeto final desenvolvido na unidade curricular 
‘Empreendedorismo’ (Pitches). 
 
• Expansão e diferenciação da oferta executiva: 
o Formação executiva pós-laboral de valor premium e serviço premium: valor da 
propina definido de modo a oferecer welcome session (e.g. manhã de sábado em contexto 
de golfe à semelhança da sessão de abertura dos mestrados), estacionamento, coffee-
breaks, material pedagógico (e.g. 1 livro de referência por módulo e outra documentação 
de apoio), jantar de encerramento.   
o Inclusão de formadores /parcerias empresariais de renome em toda a oferta 
executiva.  
o Temas possíveis:  
 “Contabilidade e fiscalidade”, “Gestão Fiscal”, “Gestão Financeira”, envolvendo 
não só docentes da UPT como formadores de renome da Ordem dos Contabilistas 
Certificados; 
 “Estratégia em negócios digitais”, envolvendo empresas de grande notoriedade na 
área (e.g. Farfetch); 
 “Gerir recursos humanos para a competitividade e criação de valor”, procurando 
parcerias junto das empresas consideradas “Best work places”;  
 “Gestão da crise e recuperação de empresas”; 
 “Social Media Recruiting” (utilização das redes sociais para atração e 
recrutamento de talento), envolvendo especialistas com notoriedade no mercado (e.g. 
Vasco Marques, Pedro Caramez); 
 “Protocolo empresarial e imagem de sucesso”, em parceria com a empresa 
Inovlider; 
 Relançar atual “MBA para Gestores de PME” segundo esta filosofia premium. 
 
• Internacionalização da oferta executiva: 
o Cursos de muito curta duração, em inglês, proporcionando uma experiência 
turística e cultural para além da formação em si: tour pela cidade, visitas a ex-líbris  da 
cidade e região, sugestão de restaurantes (inclusão de algumas refeições), planeamento 
de alojamento e transportes, etc. 
 
• Expansão da base de dados de empresas parceiras alimentada sobretudo pela 
unidade curricular ‘Estágio’ do 1.º ciclo em Gestão, mas também pelo programa “On-
The-Road”, e pelos seminários dos primeiros e segundos ciclos, estreitando e 
consolidando laços com a comunidade empresarial: 
o Convites regulares para eventos UPT abertos à comunidade; 
o Convites dirigidos a pequenos grupos de profissionais para participação em 
debates temáticos na UPT, em formato ‘pequeno-almoço debate’ e/ou ‘Porto D’Honra’ 
ao final do dia, com o objetivo implícito de, por um lado, auxiliar o DEG a auscultar o 
mercado de trabalho e conferir a atualidade e adequabilidade da sua oferta formativa, e, 
por outro lado, divulgar a sua oferta formativa, sobretudo executiva, e atrair candidatos 
para a mesma. A UPT poderia propor os temas em debate como também solicitar 
propostas às próprias empresas e profissionais convidados. Exemplos: 
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 Profissionais generalistas versus especializados 
 Áreas de conhecimento mais carentes 
 Aposta em hard skills versus soft skills 
 Áreas tecnológicas versus temas académicos tradicionais: que relação?  
 Novas tendências no mercado de trabalho versus atual preparação dos licenciados. 
 
• Promoção de seminários temáticos transversais a várias unidades curriculares e 
abertos à comunidade, integrando as propostas individuais dos docentes. Exemplos - 2.º 
semestre 2018/19: “O mundo dos negócios: da criação à internacionalização”; “Mercados 
Financeiros”. 
 
• Reforçar competências em Excel e software Primavera no âmbito dos atuais 
primeiros ciclos do DEG. 
 
Em parceria com outros departamentos 
• Negócios em Turismo e Hospitalidade (em associação com o DTPC). 
• “Low Code” Summer School envolvendo a academia Outsystems e docentes da 
UPT: desenvolvimento rápido e de forma simples de aplicações de software, potenciando 
o desenvolvimento de competências digitais sem requisitos prévios de conhecimentos de 
programação; público-alvo: alunos do DEG e do DCT, e aberto à comunidade em geral 
(iniciativa que tem vindo a ser promovida noutras IES como a Nova SBE ou ISCTE) – 
(em associação com o DCT). 
• Realização de ciclo de seminários anual dirigidos à comunidade em geral, 
incidindo em temas de atualidade e interesse comum; em 2018/19: “Os Caminhos da 
Economia Nacional - (em associação com o DCT). 
 
DCT – Departamento de Ciência e Tecnologia 
 
• Promoção, em conjunto com os outros departamentos, do NET-UPT, para 
estimular o espírito empreendedor, através da criação de empresas inovadoras.  
• Realização transversal (iniciativa conjunta dos vários departamentos) do Smart 
Day (escolas e empresas) para divulgação das áreas de formação disponibilizadas pela 
UPT, principalmente junto dos estudantes do ensino secundário; 
• Realização de workshops e seminários para formação ao longo da vida na área das 
Tecnologias da Informação e em áreas a criar ao longo de 2018-2021; 
• Realização, em conjunto com o DEG, de um ciclo de seminários dirigidos à 
comunidade em geral, incidindo em temas de atualidade e interesse comum; 
• Organizar e acolher a maior conferência nacional de Sistemas de Informação em 
2020, CAPSI 2020; 
• Participar como entidade parceira em várias iniciativas de divulgação científica 
(por exemplos, Workshop Blockchain, MeetUP “"How a data scientist can influence 
our research and daily lives?”, entre outras); 
• Realização de parcerias com empresas para a colaboração em cursos de formação 
aplicada e cursos conferentes de grau; 
• Realização de Summer schools, no final de cada ano letivo, sobre temas de 
interesse para as áreas de atividade do departamento; 
• Proposta em 2018 (já submetida) de um curso de 2º ciclo em Data Science; 
• Proposta de cursos de 1º ciclo em engenharia ao longo de 2018-2021; 



24 
 

• Possível reorganização do 1º ciclo em Informática através da sua conversão para 
Engenharia Informática ao longo de 2018-2021. 
 
 
DPE – Departamento de Psicologia e Educação 
 
As atividades de interação com a comunidade previstas pelo DPE consideram a 
comunidade externa e/ou interna à UPT. 
 
Comunidade interna 
 

• Criação do Clube de Leitura do DPE, onde um docente orientará a discussão e 
reflexão guiada sobre um a três livros por ano (não científicos) que tratem temas 
relevantes na área da Psicologia e/ou Educação. 

• Criação do Cineclube do DPE, onde um docente orientará a discussão e reflexão 
guiada sobre um a três filmes por ano que tratem temas relevantes na área da 
Psicologia e/ou Educação. 

Comunidade externa 
 

• Ativação do Serviço de Consulta Psicológica da Universidade Portucalense (SCP-
UPT) enquanto estrutura de suporte às atividades de investigação básica e 
aplicada abrangidas pelo DPE e INPP e que presta serviços especializados em 
Psicologia à comunidade em geral, alicerçados em objetivos de investigação. 

• Promoção de programas de intervenção psicológica em contexto escolar, no 
âmbito do projeto de investigação proposto para financiamento Changing the 
course of social anxiety in adolescence: What works, why, and for whom 
(Referência C492522605-00087032). 

Comunidade interna e externa 
 

• Dinamização de mesas redondas sobre o futuro da Psicologia em Portugal e sobre 
o futuro da Educação em Portugal, com a colaboração de docentes do DPE e de 
supervisores de estágios curriculares no âmbito dos ciclos de estudos oferecidos 
pelo DPE. 

• Dinamização de ciclo de palestras em horário pós-laboral, versando temas como, 
por exemplo, parentalidade consciente, apoio ao cuidador informal, estratégias de 
reforma ativa. 

• Dinamização da Semana da Psicologia e do Dia do Educador Social, promovendo 
o reconhecimento dos supervisores de estágios curriculares no âmbito dos ciclos 
de estudos oferecidos pelo DPE, a apresentação da investigação produzida pelos 
alunos dos ciclos de estudos oferecidos pelo DPE, e a implementação de 
workshops de formação.  
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DTPC – Departamento de Turismo, Património e Cultura 
 
O DTCP tem já algumas áreas de ação junto da comunidade local constituídas por uma 
Agenda Cultural DTPC, Roteiros Turísticos UPT e Prestação de serviços (que é integrada 
pela Clínica de Conservação e Restauro). Neste âmbito pretende-se desenvolver: 
 
Prestação de Serviços 
 

• Clínica de Conservação e Restauro. Pretende-se incrementar o número de obras 
em restauro e desenvolver cursos de especialidade nas áreas de formação de 
azulejo, pintura e talha. A prestação de serviços só por si é frágil, pelo que se 
propõe a criação de formação nas áreas de especialidade da Clínica de 
Conservação e Restauro (azulejo, pintura e talha). 

• Roteiros Turísticos UPT. Gestão de Roteiros Turísticos UPT destinados a um 
público internacional. Visa-se aqui desenvolver uma área de visita e de prestação 
de serviços em Turismo que associe a formação (especialização, formação 
aplicada, short master, pós-graduação, outras não conferentes de grau). Será uma 
oportunidade para descobrir Portugal, o seu Património e História, associado a 
vertentes do turismo, em particular ao turismo cultural, patrimonial, natural, 
turismo de saúde e bem-estar, turismo de negócios, enoturismo e enogastronomia. 
Será, ainda, um motivo para envolver os estudantes de turismo, permitindo-lhes 
uma formação mais sólida e mais de acordo com o mercado de trabalho. 

 
Os Roteiros turísticos UPT têm como principais objetivos promover a visita aos muitos 
locais programados no âmbito de parcerias; desenvolver conteúdos que permitam, a quem 
nos procura, conhecer a nossa história, as nossas histórias, a nossa cultura, as nossas 
paisagens e as nossas gentes; criar uma estrutura para a gestão de programas que juntem 
a formação especializada à experimentação e uma filosofia de especialização associada à 
vivência prática em contexto aplicado. 
Novos roteiros serão propostos de forma a preencher o já existente modelo de Roteiros 
turísticos UPT. 
 
Criação de novos cursos 
 
O DTPC terá de alargar a sua oferta formativa, uma vez que é, ainda, muito diminuta, em 
particular em 1ºs ciclos de estudo que garantem as bases constituintes de novas áreas, 
pelo que se propõe: 
 

• 1º ciclo na área da Gastronomia e Vinhos; 
• 1º ciclo na área da Conservação e Restauro do Património/Reabilitação do 

Património; 
• 1º ciclo na área da Cultura/Artes (a confirmar designação e área); 
• Short Master Sommelier: especialidade vinhos portugueses (Porto, Douro e 

Verde) com diploma de Short Master; 
• Short Master Sommelier: especialidade vinhos portugueses (Dão e Alentejo) com 

diploma de Short Master; 
• Short Master em Conservação e Restauro de Pintura e Escultura Policromada; 
• Short Master em Conservação e Restauro de Estuques e de Pintura Mural. 
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Melhoria de recursos e de metodologias nos cursos em funcionamento 
 
O 1º ciclo em Turismo tem assistido a um decréscimo da procura e o 1º Ciclo de Gestão 
da Hospitalidade apresenta ingressos diminutos. Para desenvolver a qualidade formativa 
e a procura destes cursos, propõe-se: 

• Criação do Hotel-Escola UPT. A figura do Hotel-Escola passou a ser um fator-
chave, em todos os países, incluindo Portugal, nos projetos de todas as escolas 
que lecionam Turismo, Hospitalidade e Gestão Aplicada especificamente nesta 
área. A sua existência revela-se decisiva para o sucesso desta oferta formativa, em 
virtude da forte componente prática que proporciona. 

• Aumentar a ligação com escolas agrícolas e profissionais. É importante 
desenvolver elos de ligação fortes com as escolas agrícolas e profissionais que 
atuam nas áreas do turismo, gastronomia e restauração, em particular com a 
Escola Profissional Infante D. Henrique, que tem uma forte inserção no mercado 
da Gastronomia e Restauração. O diálogo com as escolas citadas permitirá criar 
uma articulação curricular e de metodologias mais adequadas aos estudantes dos 
ensinos profissionais que pretendam prosseguir os seus estudos. Será, ainda, 
através deste diálogo que se identificarão as áreas de maior interesse para a 
construção de uma formação com maior qualidade, mais adaptada às necessidades 
do turismo atual em contexto de hotelaria e restauração. Para o concretizar propõe-
se: 
o Promoção do Prémio Melhor Vinho das Escolas Agrícolas e Profissionais; 
o Workshop anual de formação e articulação curricular juntando a Universidade 

Portucalense, os CFAE e as escolas agrícolas e profissionais; 
o Fórum anual de debate de competências na Hotelaria e Turismo. 

 
Internacionalização 
 
É através da internacionalização que as práticas metodológicas e formativas se 
desenvolvem assentes na troca de experiências e de mobilidade de docentes e de 
estudantes. Em simultâneo, ajustam-se os ciclos de estudo a um panorama internacional 
que permite aumentar a flexibilidade da aprendizagem e a integração dos nossos 
estudantes num mercado profissional global. 
 
Assim, importa: 

• Aumentar parcerias Erasmus+ na Europa e com países fora da Europa; 
• Promover uma IFTH20 dedicada ao património enológico; 

 
 
Parceria com outros departamentos 
 
Pretende-se desenvolver uma parceria ativa com outros departamentos, em particular no 
âmbito da Formação em: 

• Negócios em Turismo e Hospitalidade (em associação com o DEG); 
• Direito do Património (em associação com o DD); 
• Fórum em Educação em Turismo e Hotelaria (em associação com o DPE); 
• Novas tecnologias associadas ao turismo e à hospitalidade (em associação com o 

DCT). 
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Ações Interdepartamentais 
 
Os cinco departamentos da Universidade Portucalense apresentam uma proposta comum, 
articulada nas diferentes áreas do saber: 

• Realização de um dia de atividades e de amostra de ensino, designado Discovery 
Day, que se propõe abrir a Universidade e as suas áreas científicas à visita de 
escolas de ensino secundário e profissional; 

• Expansão do NET-UPT, iniciativa que, como referido atrás, visa estimular o 
espírito empreendedor, através da criação de empresas inovadoras. São seus 
destinatários os alunos e os alumni. Nascida no âmbito do (ex) DEGI e dirigida 
inicialmente a áreas de elevada intensidade tecnológica, esta iniciativa alargou-se 
já a todas as outras áreas da oferta formativa da UPT. Deverá promover-se este 
alargamento, para que a iniciativa não fique, na prática, circunscrita às áreas 
iniciais, que, à primeira vista, poderiam ser percecionadas como as mais 
«naturais» para o empreendedorismo. No âmbito desta iniciativa, é atribuído um 
prémio anual aos melhores projetos, consistindo no apoio ao desenvolvimento das 
startups que deles resultam nos dois primeiros anos de vida destas empresas. Para 
esta incubação, a UPT faculta um espaço físico próprio, apoio técnico e outras 
condições aos promotores. O apoio técnico é fornecido por um Conselho 
Consultivo, formado por alumni com experiência empresarial, por um 
representante de uma entidade externa relevante igualmente no domínio 
empresarial e por docentes da UPT; 

• Workshops de soft e hard skills destinado a promover o diálogo com 
empregadores e escolas secundárias (psicólogos integrados em escolas, Diretores 
de escola e de centros de formação, docentes do ensino superior e do ensino 
secundário). Estes workshops têm como objetivos pensar o currículo dos ciclos de 
estudo na Universidade Portucalense, e do ensino superior em geral, e ajustar as 
metodologias de forma a sequencializar práticas com o ensino secundário e 
melhorar a capacidade da integração dos nossos estudantes no mercado de 
trabalho. 

• Criar uma Agenda Cultural UPT integrada por seminários culturais e 
patrimoniais, apresentações de livros e declamação, itinerários Culturais, 
colaboração em Dias Comemorativos, realização de concertos. A Agenda Cultural 
propõe-se desenvolver atividades de cariz cultural destinadas aos nossos 
estudantes, às suas famílias e ao público em geral. Pretende-se que esta 
programação seja semestral e com divulgação no início de cada semestre. A prévia 
divulgação da agenda cultural permite uma maior aproximação à comunidade e a 
colaboração com parceiros da sociedade em geral. Salientam-se as parcerias já 
instituídas com a União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde no Porto, com 
a Associação de turismo Militar e com a Irmandade de S. João Novo.  
Neste contexto integram-se: 

o Itinerários da Cultura e do Património (a desenvolver programação mensal 
ao longo do ano); 

o Gastronomia e vinhos com história(s) (a desenvolver programação mensal 
ao longo do ano); 

o Sunset na Universidade Portucalense. 
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6.  Uma universidade internacionalizada 
 
A UPT tem na primeira linha das suas prioridades a internacionalização, quer no campo 
da investigação, quer no que respeita a parcerias para o ensino, à atração de estudantes 
internacionais e à interação com as empresas, as instituições e a sociedade em geral. 
 
A política de internacionalização assenta num conjunto de princípios, valores e 
orientações modelados por uma visão global da universidade e do conhecimento. Na sua 
origem latina, universidade significa globalidade, a qual é interpretada, na política de 
internacionalização da UPT, como globalidade da comunidade académica, da 
investigação científica, do conhecimento e da aprendizagem. 
 
A política de internacionalização deverá continuar a desenvolver-se através das atividades 
de Investigação, de Educação, de Mobilidade (nomeadamente no âmbito do programa 
Erasmus +), assim como de interação com os diferentes tipos de agentes sociais. Deverá 
implementar-se através da interação e da cooperação em cada uma destas dimensões.  
 
No domínio da investigação, a UPT tem vindo a desenvolver uma ação, que deverá 
reforçar, de promoção da integração das suas unidades de investigação e dos seus 
docentes e investigadores em redes universitárias internacionais e em redes internacionais 
de unidades de investigação, constituindo equipas transnacionais de investigação. 
 
No que respeita ao ensino, deverá aumentar o número de ciclos de estudo conjuntos 
assentes em parcerias internacionais. 
 
Como já foi referido atrás, a internacionalização constitui uma condição de existência e 
um referencial para a investigação. O mesmo se aplica, também, à oferta formativa, pois 
nesta oferta está presente o imperativo de formação para carreiras internacionais. Tal 
significa que, seja qual for o grau de mobilidade geográfica que um diplomado pela UPT 
venha a ter no decurso da sua vida profissional, a universidade procura prepará-lo para o 
exercício da sua atividade numa empresa ou noutra organização inserida num contexto 
global. 
 
Com vista ao reforço da internacionalização ao nível do ensino, a UPT tem a sua oferta 
formativa replicada em língua inglesa. Ao contrário de outras instituições, em que apenas 
uma parte dos cursos são oferecidos para todo o mundo, ou em que apenas algumas 
unidades curriculares deste ou daquele curso são lecionadas em língua inglesa, na UPT 
toda a formação conferente de grau académico em que existe procura internacional é 
oferecida quer em português, quer em inglês. 
 
O número de estudantes estrangeiros na UPT situa-se atualmente em cerca de 10% do 
total e é proveniente, sobretudo, de países lusófonos. Visa-se elevar este número no final 
do período de 2018-2021 para mais de 20%. Procurar-se-á reforçar o número de 
estudantes provenientes de países da CPLP, ao mesmo tempo que se visa a atração de 
estudantes do resto do mundo para os cursos em língua inglesa. 
 
A internacionalização através da captação de estudantes estrangeiros e, particularmente, 
extraeuropeus, é objeto, de resto, de uma viva recomendação efetuada pelas instituições 
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da UE aos estados-membros, em particular a Comissão Europeia (Cf., nomeadamente a 
sua Comunicação de 2013, intitulada «O Ensino Superior Europeu no Mundo»), tendo 
em conta que a mobilidade internacional de estudantes se encontra num processo de 
crescimento explosivo e a Europa constitui a região do mundo mais procurada para a 
realização de estudos.  
 
A este propósito, cabe sublinhar que existe em Portugal uma limitação à 
internacionalização, resultante das dificuldades encontradas pelos candidatos 
estrangeiros à realização de cursos em Portugal na obtenção de vistos de entrada e de 
autorização de estadia para este fim específico. Esta dificuldade manifesta-se fortemente 
em alguns dos maiores países de origem desses candidatos, o que dá uma expressão 
quantitativa significativa ao problema. Tal limitação não existe nos países mais 
avançados, em particular nos países anglo-saxónicos, onde, pelo contrário, se adotam 
políticas expressas de atração desses estudantes. É claro que esta internacionalização, 
como tal, não pode servir de porta de entrada para a imigração (seja de que tipo for), mas 
o problema em causa carece claramente de uma solução. 
 
 
7. Uma universidade inclusiva 
 
A UPT reconhece e valoriza a diversidade humana, como princípio ético e enriquecedor 
de todos e de cada um. Rejeita, por isso, qualquer prática discriminatória baseada na raça, 
no género, na orientação sexual, na língua, na religião, na cultura ou na condição 
económica e social. 
 
Prevendo-se para o período de referência um significativo acréscimo do número de 
estudantes de diferentes proveniências geográficas e diferentes contextos étnicos, 
culturais e linguísticos, a multiculturalidade desenvolver-se-á na UPT e constituirá um 
fator de transformação e enriquecimento da comunidade académica. A instituição deverá 
potenciar pelos meios adequados esta convivência multicultural, que fará parte da sua 
identidade de universidade global.   
 
 
8. Uma universidade participada e coesa 
 
Os Estatutos e a estrutura organizacional da UPT preveem, em termos formais, a 
intervenção de diferentes órgãos da universidade na tomada de decisões. No plano 
prático, essa participação será estimulada no período de referência, a fim de permitir obter 
os maiores e os melhores contributos de cada membro da comunidade académica para o 
progresso da Instituição. 
 
A Reitoria procederá à interação com cada órgão com existência formal tal como previsto 
estatutariamente, mas também através de encontros e outros meios informais com órgãos 
ou membros individuais da comunidade académica. A experiência mostra que os meios 
não formais permitem, por vezes, obter informações e ensinamentos muito 
enriquecedores para uma coletividade ou organização. 
 
A participação e a coesão da comunidade académica dependem fortemente da circulação 
interna da informação, pelo que esta circulação deverá ser objeto de atenção por parte dos 
órgãos de decisão da instituição, de modo a garantir a sua fluidez e eficácia. 
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A participação dos órgãos e dos membros individuais da comunidade académica na 
tomada de decisões deve obedecer à prevalência do interesse comum, como condição sine 
qua non do progresso da instituição considerada no seu todo. O progresso coletivo será 
uma alavanca para o desenvolvimento das carreiras individuais.  
 
9. Uma universidade eficiente e sustentável 

 
A instituição não beneficia de financiamento público nem de mecenato, sendo sustentada 
apenas pelas suas receitas próprias. Como desenvolve a sua atividade em concorrência 
com outras instituições que usufruem de financiamento público, encontra-se num 
«mercado» de concorrência distorcida. Acresce a isso um contexto institucional em que 
o Estado, pelas dificuldades ou incapacidades que tem revelado na racionalização da rede 
do ensino superior público, e pela falta de neutralidade que, frequentemente, manifesta 
em detrimento das instituições do ensino superior privado, contribui para dificultar a 
sustentação de instituições como a UPT, que cumprem rigorosamente as determinações e 
exigências da tutela. 

 
Estas condições de funcionamento obrigam a uma gestão particularmente rigorosa, que a 
UPT considera normal e desejável, mas não tem paralelo na generalidade das 
universidades públicas. A ausência de financiamento público, no contexto de 
desigualdade referido, poderia eventualmente vir a refletir-se negativamente na sua 
atividade de investigação e de ensino. Porém, os critérios de racionalidade económico-
financeira por que se rege, assim como o seu dinamismo crescente na procura, e na 
obtenção, de financiamento competitivo para projetos de investigação, têm permitido 
colmatar essa lacuna e alimentar a expectativa de um nível elevado na investigação e de 
um ritmo crescente na produção de conhecimento, assim como no crescimento do número 
de alunos da universidade. 
 
Graças ao rigor imprimido à gestão, e com a preocupação de tornar a UPT cada vez mais 
eficiente, a instituição encontra-se certificada ao abrigo da Norma NP EN ISO 9001:2015 
em todas as dimensões da sua atividade: Ensino, Investigação e Atividades de Suporte. 
Nestas mesmas dimensões, obteve a certificação pela A3ES do seu Sistema Interno de 
Garantia de Qualidade (SIGQ) pelo período máximo de seis anos.  
 
Durante o período em causa, a Reitoria, em estreita colaboração com a EI, continuará a 
proceder à monitorização sistemática dos processos, no sentido do seu aperfeiçoamento, 
reforçando a sua eficiência, prosseguindo assim o investimento na melhoria contínua da 
instituição e promovendo uma cultura transversal de qualidade no sentido da 
consolidação do SIGQ. 
 
No mesmo espírito de colaboração com a EI, e no âmbito da Responsabilidade Social, 
prosseguir-se-á o esforço de intervenção no domínio social, reforçando a interação na 
comunidade UPT e o seu bem-estar, e dedicando especial atenção ao meio envolvente 
próximo.  
 
Por último, procurar-se-á introduzir meios e técnicas que permitam uma maior eficiência 
ambiental (relativos, nomeadamente, aos resíduos sólidos urbanos) e energética (em 
particular, ao nível das fontes de energia), dinamizando ações de sensibilização para o 
combate ao desperdício de recursos, na perspetiva da sustentabilidade.   


