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Sumário Executivo 

As universidades desempenham um papel insubstituível no desenvolvimento económico, social e cultural das 

nações, procurando associar a uma investigação de excelência um ensino de elevada qualidade, promovendo a 

formação de recursos humanos de elevado potencial com uma intervenção determinante na sociedade e na 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

Actualmente, a globalização também presente no Ensino Superior contribui para uma maior e efectiva 

cooperação internacional, gerando também uma crescente concorrência entre instituições, onde apenas as que 

se destacarem pela relevância dos seus projectos de ensino e de investigação terão um papel preponderante.  

A Escola de Engenharia da Universidade do Minho (EEUM), ao longo dos seus 36 anos, tem demonstrado um 

compromisso com o mundo da ciência e do ensino superior e com a sociedade, empenhando-se em transformar 

o conhecimento que cria e que difunde numa alavanca do desenvolvimento sustentável. Por esse passado, e 

pela sua Visão, assume-se como um actor essencial da rede de instituições de Ensino Superior Europeu. 

No entanto, as instituições devem periodicamente identificar as suas potencialidades e fragilidades nas 

diferentes áreas de actividade, percepcionando oportunidades e ameaças, antecipando medidas estratégicas, 

nomeadamente através da elaboração do seu Plano Estratégico. 

Este Plano Estratégico tem por objectivo rever, clarificar e focar o posicionamento estratégico da EEUM, 

definindo uma actuação coerente com a sua Missão e Visão, centrada na ciência e tecnologia como recursos 

determinantes para o desenvolvimento económico e social do espaço europeu. Procura evidenciar uma Escola 

de Engenharia de excelência, com projectos diferenciadores, assumindo três áreas estratégicas: i) a 

internacionalização; ii) a excelência da investigação; iii) a implementação de “Bolonha”, com um ensino de 

qualidade, como factores chave para atingir o seu objectivo último: Uma Escola para a Sociedade, indispensável 

na promoção da Qualidade de Vida.  

Considerando o seu lema de “Uma Escola para a Sociedade”, a Missão e a Visão da EEUM terão como suporte 

essencial para o desenvolvimento da sua actividade todos os recursos humanos e ainda a comunidade dos seus 

estudantes e antigos alunos, em cooperação com os parceiros relevantes da sociedade. A intervenção de 

referência da Escola centrar-se-á num ensino de elevada qualidade suportado pelos resultados de investigação 

de excelência em áreas estratégicas para o desenvolvimento económico e social, através da actuação do seu 

corpo docente, investigador e não docente, a quem, a par de uma política de reconhecimento do mérito, 

procurar-se-á oferecer as condições adequadas à mobilização do seu máximo potencial ao serviço da Missão da 

Escola. A prossecução dos objectivos estratégicos será apoiada por um novo paradigma organizacional onde o 

Planeamento Estratégico e a sua execução, avaliada regularmente, estarão no centro da actuação de toda a 

comunidade académica. Neste contexto, o Plano Estratégico foi precedido da elaboração do documento “Análise 

e Planeamento Estratégico da Escola de Engenharia”, o qual inclui: i) Caracterização da EEUM; ii) Benchmarking 

dos seus projectos; iii) Análise SWOT das suas vertentes e subunidades; iv) Análise prospectiva dos seus 

projectos. 

Este Plano Estratégico está organizado da seguinte forma: a Secção I define a Missão e a Visão da EEUM; na 

Secção II apresenta-se a estratégia para a Agenda 2020 com a descrição das principais opções estratégicas; a 

Secção III dedica-se aos Planos de Acção para cada uma das 7 áreas de intervenção, onde se aprofunda a 

actividade a desenvolver no quadro da Missão, apresentando-se o resumo, os planos de actividade e os 

resultados esperados mais relevantes. Finalmente, a Secção IV apresenta as directivas a seguir para a 

implementação do Plano Estratégico em geral e, em particular, para a execução e acompanhamento dos Planos 

de Acção de cada área de intervenção. 
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I 

Missão e Visão 

 

 

 

 

 

Missão 

A EEUM tem como Missão gerar, difundir e aplicar conhecimento, contribuindo para a concretização da Missão 

da Universidade, através da promoção da criatividade e da inovação como factores de desenvolvimento 

sustentável e bem-estar. A EEUM sustenta a sua actividade numa investigação e num ensino de qualidade 

seguindo os mais elevados padrões internacionais, com relevante valorização do conhecimento produzido, 

atendendo aos três domínios da Missão que define no seu Plano Estratégico: os projectos de ensino, os 

projectos de investigação, os projectos de interacção com a sociedade, envolvendo toda a comunidade 

académica de antigos alunos, estudantes, não docentes, docentes e investigadores, na concretização do projecto 

“Uma Escola para a Sociedade”. 

 

Visão 

A Visão da EEUM para 2020 é fazer parte do grupo das 30 melhores Escolas Europeias de Engenharia.  

Para a concretização deste objectivo, a EEUM apostará num ensino de elevada qualidade suportado por uma 

investigação de excelência, captando e criando talentos que desenvolverão a sua actividade no quadro de uma 

cultura de qualidade e de responsabilização a todos os níveis de actuação, promovendo uma gestão eficiente e 

racionalizada dos seus recursos, contando com uma equipa de colaboradores altamente motivada, infra-

estruturas modernas e atractivas, gerando uma elevada produtividade e competitividade em todos os seus 

projectos. 

O desenvolvimento de projectos de ensino e investigação em domínios estratégicos e emergentes, assim como a 

promoção de cooperação com a indústria e serviços em projectos multidisciplinares, permitirão à EEUM 

maximizar a sua intervenção na comunidade, seguindo o seu lema: “Uma Escola para a Sociedade”. 
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II  

Estratégia para a Agenda 2020 

 

 

 

 

 

Neste Plano Estratégico, as principais tendências da evolução da sociedade, no plano económico e social, são 

tidas em devida conta uma vez que estas condicionam a aplicação das decisões estratégicas no domínio do 

ensino e da investigação: i) a procura de soluções tecnológicas e científicas para os grandes problemas sociais e 

económicos; ii) a crescente globalização e a economia do conhecimento; iii) as alterações de fundo no sistema 

educativo e do seu financiamento; iv) a crescente competição entre as instituições pelos melhores talentos; v) a 

importância estratégica da investigação aplicada. 

Num contexto de globalização, o conhecimento torna-se um produto de valor acrescentado; as instituições 

competem pela aplicação da sua investigação, numa realidade de eliminação de barreiras económicas e 

culturais, e pela atracção dos melhores recursos humanos para os seus projectos.  

Numa perspectiva de redução de financiamento, tanto público como privado, as instituições de ensino superior 

serão levadas a procurar soluções que promovam a sua sustentabilidade. A capacidade de gerar receitas através 

das actividades de aplicação da investigação e transferência de conhecimento revela-se um foco de atenção 

cada vez mais presente. Igualmente relevante é a questão da duração da graduação nos ciclos de estudos, pelo 

que a aposta na eficácia do percurso formativo, procurando identificar as causas do seu prolongamento e 

encontrando soluções e estratégias para que o mesmo possa decorrer no período previsto, é essencial para que 

a instituição direccione os seus recursos de forma equitativa e racional. 

Ao nível da procura dos projectos de ensino esta estará, como sempre, relacionada não só com a política de 

formação dos recursos humanos de um país, mas também com a evolução demográfica. A actual diminuição da 

natalidade terá como resultado uma diminuição da população estudantil nas próximas décadas, com reflexo na 

procura da formação no Ensino Superior. No entanto, considerando a Agenda 2020 da União Europeia para a 

formação superior de recursos humanos, que apresenta como objectivo 40% de pessoas de idade entre 30 e 34 

anos com formação superior, na próxima década aquela redução da demografia será largamente compensada 

com esta política de formação. 

Entretanto, a oferta de formação superior, em concreto de Engenheiros, não pode deixar de ser analisada em 

função das necessidades do mercado à escala global. A esta escala porque as empresas, os principais 

empregadores destes profissionais, actuam cada vez mais neste contexto.  

A análise da evolução nacional dos diferentes sectores de actividade da área da Engenharia, realizada 

recentemente pela EEUM com a participação das principais associações empresariais, permite traçar um quadro 

da evolução das necessidades de Engenheiros das diferentes especialidades. Este diagnóstico será aprofundado 

ao nível de cada projecto de ensino em que se desenvolverá um exercício detalhado de Análise e Planeamento 

Estratégico, incluindo a componente de Benchmarking, Análise SWOT e Análise Prospectiva. 
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Em consonância com o enunciado estratégico da sua Missão e Visão, a EEUM tem a ambição de continuar a 

consolidar o seu espaço no mapa internacional do Ensino Superior, através da sua capacidade de dar resposta 

às rápidas mudanças, conjunturais e estruturais, optimizando a intervenção de todos os seus recursos, em 

particular os seus recursos humanos como o seu principal capital, oferecendo projectos diferenciadores de 

elevada qualidade. 

A Agenda 2020 da EEUM tem por objectivo apresentar as suas principais decisões estratégicas, com a definição 

das áreas de intervenção a serem desenvolvidas, salientando as vantagens competitivas e identificando as metas 

para o médio prazo, num contexto de sustentabilidade de todos os recursos, em particular os recursos 

humanos, com a clara definição do compromisso com a universidade e com a sociedade. 

Assim, de forma a atingir os indicadores propostos, a EEUM assume como decisões estratégicas: 

 Oferecer um ensino de qualidade em áreas relevantes e estratégicas para a sociedade, procurando captar 

novos talentos, alunos de elevado potencial, docentes e investigadores, preparando os futuros profissionais 

num ambiente de empreendedorismo, formando maioritariamente estudantes de pós-graduação; 

 Promover a internacionalização como factor chave para a excelência do ensino e da investigação, apoiando a 

formação de redes internacionais de excelência ao nível dos seus diferentes projectos; 

 Promover uma cultura de exigência, de responsabilização e de elevados padrões de qualidade, de nível 

internacional, com uma gestão adequada dos seus recursos humanos e físicos, implementando sistemas de 

avaliação interna, promovendo a melhoria contínua da sua eficácia e eficiência, com reconhecimento do 

mérito global do desempenho de todos os intervenientes; 

 Promover uma política de dotação de recursos humanos que considere, e reconheça, o desempenho de cada 

subunidade no desenvolvimento dos seus projectos, de ensino, investigação e interacção com a sociedade; 

 Melhorar as condições para o desenvolvimento das actividades de investigação, em particular promovendo 

iniciativas que se apoiem nas sinergias resultantes do trabalho em rede, optimizando as competências 

existentes dentro da Escola e da universidade; 

 Implementar uma estratégia de promoção da imagem da EEUM, da sua comunidade global e dos seus 

projectos, através do Plano de Promoção da Escola, interagindo com os seus parceiros externos de modo a 

fomentar uma cultura de comunidade global da Escola; 

 Adoptar medidas para acompanhar continuamente a execução por toda a comunidade das acções propostas 

para cada área de intervenção do Plano Estratégico. 

As áreas de intervenção da EEUM incluem as três vertentes da sua Missão – Ensino, Investigação e Interacção 

com a Sociedade –, mas também as actividades de apoio à Missão de uma escola de engenharia que tem como 

Visão a sua identificação como uma escola de investigação de acordo com os melhores padrões internacionais. 

A partir do seu exercício interno de Análise e Planeamento Estratégico, a EEUM adopta para o seu Plano 

Estratégico um conjunto de iniciativas integradas em sete áreas de intervenção. Estas áreas além das três 

principais vertentes da Missão incluem também quatro áreas fundamentais para apoiar o desenvolvimento da 

Missão: a Internacionalização, a Avaliação do Desempenho, o Financiamento e a Comunicação e Imagem. Para 

cada uma das sete áreas de intervenção, propõem-se planos de acção que procuram dar resposta ao enunciado 

estratégico da Missão e Visão da EEUM.  
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III  

Planos de acção das áreas de intervenção 

 

 

 

 

 

De seguida apresentam-se os planos de acção das sete 

áreas de intervenção, quer das vertentes da missão – 

Ensino, Investigação, Interacção com a Sociedade – quer 

das áreas relativas aos domínios relevantes do ambiente 

organizacional, contributivos para a eficácia e eficiência da 

actividade de todos os membros da comunidade envolvidos 

na missão – docentes e investigadores, trabalhadores não 

docentes e não investigadores e estudantes. Os planos de 

cada área de intervenção incluem o sumário respectivo, as 

acções estratégicas e os resultados principais expectáveis. 
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11    

EENNSSIINNOO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma referência de qualidade pedagógica 
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1  

ENSINO  

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

A formação de recursos humanos de elevada competência e relevância para a sociedade, apoiada nos 

resultados de uma investigação de excelência, constitui a principal vertente da Missão da Escola, através da 

oferta de um ensino superior de elevada qualidade, inovador e relevante para a sociedade, consolidando o 

reconhecimento da EEUM como centro de produção de saber e espaço de talento e criatividade. Identifica-se 

ainda um grande espaço de intervenção para a melhoria da eficácia e eficiência da Escola nesta vertente, 

compreendendo no essencial: i) a racionalização, flexibilização e valorização da oferta educativa; ii) a captação e 

fixação de mais e melhores alunos; iii) a adopção de medidas conducentes ao aumento do sucesso do percurso 

formativo dos alunos; iv) o reforço da internacionalização e da mobilidade dos alunos; v) o fomento de 

programas de aprendizagem e Formação ao Longo da Vida.  

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Racionalizar, flexibilizar e valorizar a oferta 

educativa  

De modo a eliminar sobreposições da oferta de formação 
dos diferentes ciclos de estudo, será feito um exercício de 

racionalização do portefólio de unidades curriculares de 

todos os ciclos de estudo, assumindo uma perspectiva de 

flexibilização dos percursos formativos e de optimização 
dos recursos envolvidos (humanos e materiais), de modo a 

permitir o crescimento sustentado da oferta educativa. 

A oferta educativa será aumentada a partir dos recursos 

existentes, propondo cursos de graduação adaptados a 

novos públicos, incluindo o aumento da oferta de projectos 

de ensino de pós-graduação, a implementação da 
Formação Contínua e do ensino à distância. 

Os planos dos actuais projectos de ensino serão revistos 

de modo a garantir a relevância da formação ministrada 
para o exercício de uma profissão, considerando 

indicadores de desempenho profissional e, em particular, a 
contribuição da Ordem dos Engenheiros. 

ENSINO 

Principais acções estratégicas 

Racionalizar, flexibilizar e valorizar a oferta 

educativa 

Promover a captação de alunos de elevado 

potencial (PCAEP) 

Criar formações de interface em áreas 

científicas de ponta 

Promover a internacionalização dos projectos 

de pós-graduação 

Reforçar a mobilidade internacional dos 

estudantes  

Promover actividades “escola de Verão”  

A EEUM: uma referência de qualidade 

pedagógica 
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Promover a captação de alunos de elevado 

potencial  

A promoção do sucesso do percurso formativo passa por 

uma adequada formação inicial dos estudantes. Assim, 

será desenvolvido o Plano de Captação de Alunos de 

Elevado Potencial (PCAEP), o qual, além do reforço das 

acções de informação e sensibilização junto das escolas 

secundárias, trazendo os alunos à universidade, oferecerá 

incentivos aos alunos em função do seu desempenho 

académico. 
 

Criar formações de interface em áreas científicas 

de ponta 

Será proposta a criação de formações de interface em 

áreas científicas de ponta, em conjunto com outras escolas 

da Universidade do Minho e com outras instituições de 

Investigação e Ensino Superior, nacionais e internacionais, 

nomeadamente no domínio dos nanomateriais, 

nanotecnologias e nanomedicina. 
 

Promover a internacionalização dos projectos de 

pós-graduação  

A revisão da oferta dos projectos de pós-graduação será 

prosseguida, procurando consolidar, reforçar e promover 

parcerias a nível nacional e internacional, promotoras da 

captação de estudantes de 3º ciclo. 

A internacionalização dos projectos de ensino será 

promovida e valorizada através da oferta do ensino e de 

materiais pedagógicos em português e em inglês, 

sustentando a melhoria da qualidade e o alargamento da 

oferta de ensino. 

A colaboração com os países lusófonos será reforçada, 

onde a língua portuguesa representa uma mais-valia 

diferenciadora a nível mundial. Neste âmbito, será 

prosseguida e reforçada a cooperação com instituições 

presentes em Angola, Moçambique e Timor no lançamento 

de novos projectos de ensino e de investigação. 
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Reforçar a mobilidade internacional dos estudantes  

Serão revistas as parcerias com escolas internacionais de 

modo a aumentar o número de parceiros estratégicos e o 

fluxo de alunos envolvidos nos programas de mobilidade. 
 

Promover actividades “escola de Verão”  

A formação em domínios complementares, destinada 

essencialmente a alunos estrangeiros, será promovida, 

incluindo a produção de conteúdos em inglês. No âmbito 

desta iniciativa serão também oferecidos cursos de 

recuperação para aumentar a eficácia do percurso 

formativo dos alunos. 
 

A EEUM: uma referência de qualidade pedagógica 

O objectivo central da EEUM ao nível desta vertente da sua 

Missão é o de formar graduados de elevada qualidade. Para 

este objectivo concorrem: i) a promoção do aumento da 

eficácia e da eficiência do percurso formativo dos alunos; ii) 

a revisão e a melhoria das práticas pedagógicas dos 

projectos de ensino; iii) a melhoria das competências do 

corpo docente e da qualidade das infraestruturas; iv) a 

análise e a redução das taxas de abandono, a melhoria do 

aproveitamento escolar (PCAEP) e a redução do tempo do 

percurso formativo; v) a partilha de experiências de escolas 

de referência, a nível nacional e internacional. O foco nas 

competências transversais auxiliará a preparação de 

profissionais versáteis, criativos e empreendedores, 

capazes de pensamento crítico. 

 

RESULTADOS  
 

O desenvolvimento dos planos de acção nesta área de 

intervenção conduzirá ao aumento significativo de alunos, 

particularmente de pós-graduação e também ao aumento 

da eficácia e da eficiência da formação de mais graduados, 

com redução do número médio de anos para conclusão 

dos projectos de ensino, com aumento da classificação 

obtida e maior relevância da formação para o mercado de 

trabalho, nomeadamente quanto à competência em língua 

inglesa. A EEUM formará assim profissionais cujas 

competências lhes permitirão competir nos mercados de 

trabalho nacional e internacional e cuja empregabilidade é 

reconhecida como um investimento e uma 

responsabilidade individuais.                           .  
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2 

IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelência para a Qualidade de Vida 
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2 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

A EEUM afirmará o seu desempenho de excelência internacional em várias áreas da Engenharia através do 

reforço da captação de mais e melhores investigadores e alunos de pós-graduação, proporcionando condições 

competitivas de trabalho, promovendo a integração destes recursos humanos na comunidade global da Escola, 

optimizando as sinergias da cooperação interna e externa com parceiros de excelência, assumindo estratégias 

concertadas de potenciação das competências afins, estabelecendo parcerias em áreas emergentes e 

estratégicas. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Potenciar as valências científicas estratégicas de 

excelência da EEUM 

A partir do exercício de Análise e Planeamento Estratégico, 

incluindo o benchmarking com as instituições 

internacionais de referência, e em alinhamento com a sua 

Visão, a EEUM identificou as suas valências científicas 

estratégicas de excelência: Bioengenharia; Biomateriais e 

Engenharia de tecidos; Materiais compósitos e 

Processamento de polímeros; Construções históricas; 

Materiais e estruturas fibrosas têxteis; cuja afirmação 

internacional será consolidada. 
 

Promover projectos multidisciplinares em áreas 

estratégicas  

Em cooperação com as subunidades de ID&I da EEUM e 

outras instituições da UMinho, será promovida a 

concepção e o desenvolvimento de projectos de 

investigação multidisciplinares, em domínios actuais, 

emergentes e estratégicos, tais como: Nanomedicina; Bio-

Sustentabilidade; Materiais e Nanotecnologia; Valorização 

de resíduos; Energias renováveis; Sustentabilidade 

energética; Qualidade de vida urbana. 

INVESTIGAÇÃO  

Principais acções estratégicas 

Potenciar as valências científicas estratégicas 

de excelência da EEUM 

Promover projectos multidisciplinares em 

áreas estratégicas 

Apostar na internacionalização, reforçando a 

participação em redes de cooperação com 

instituições de excelência 

Promover a dotação de docentes e 

investigadores em função do desempenho 

global 

Integrar os investigadores e pós-docs na 

comunidade global da EEUM 

Incentivar a internacionalização do corpo 

docente e de investigadores 

Promover a divulgação das actividades de 

investigação 
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Consideram-se ainda como áreas prioritárias e estratégicas 

para a actuação em ID&I interdisciplinar, em consonância 

com a visão europeia, as áreas ligadas a “Ambient Assisted 

Living”, “Factories of the Future” e “Future and Emergent 

Technologies”.  

Ao domínio das nanociências e das nanotecnologias será 

dada particular atenção procurando estabelecer cooperação 

estratégica com o Laboratório Internacional Ibérico de 

Nanotecnologia e também com a Escola de Ciências e com 

a Escola de Ciências da Saúde. 
 

Apostar na internacionalização, reforçando a 

participação em redes de cooperação com 

instituições de excelência 

As actuais parcerias institucionais, a nível nacional e 

internacional, serão reforçadas, procurando promover o 

alargamento e consolidação das actividades de investigação 

e de ensino do 3º ciclo. 

O esforço de internacionalização será intensificado através 

do aumento de candidaturas aos diferentes programas 

europeus que favoreçam a captação de mais e melhores 

estudantes de doutoramento, considerada uma 

componente essencial à manutenção de uma dinâmica da 

investigação e da produção e visibilidade científica a nível 

internacional. 

Adicionalmente, será aprofundada a estratégia existente de 

cooperação com a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa. Esta estratégia, além de incluir o Brasil como 

destinatário, considerará, necessariamente, este país como 

parceiro privilegiado. 
 

Promover a dotação de docentes e investigadores 

em função do desempenho global, pedagógico e 

científico 

A actual atribuição de recursos humanos para a docência e 

investigação apenas baseada no número de estudantes não 

é adequada à condução estratégica das áreas da EEUM, 

nem integra uma política de reconhecimento do mérito. A 

EEUM promoverá um modelo que integre todas as 

dimensões da actuação dos docentes – pedagógica, 

científica e de transferência de tecnologia – de modo a 

promover a implementação de uma visão estratégica de 

longo prazo e que também permita a renovação do corpo 

docente e de investigação. 
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Integrar os investigadores e pós-docs na 

comunidade global da EEUM  

Ao corpo docente devem ser criadas condições para que se 

concentrem na preparação de aulas, na produção de 

material de apoio, na supervisão de estudantes, em 

particular de 3º ciclo, e na liderança da investigação. 

Assim, a prática actual em que os estudantes de pós-

graduação são convidados a terem experiência lectiva deve 

ser apoiada e analisados os seus resultados. Neste 

contexto, aos investigadores e pós-docs devem ser 

oferecidos mecanismos de adequado reconhecimento por 

essa intervenção. Esta interacção com as actividades do 

ensino deve constituir também uma oportunidade para que 

investigadores e pós-docs transmitam aos estudantes uma 

cultura de investigação e de inovação.  
 

Incentivar a internacionalização do corpo docente e 

de investigadores 

Como uma escola global actuando no plano internacional, o 

seu corpo docente deve promover uma extensa rede de 

contactos. Assim, serão desenvolvidos mecanismos que 

promovam a internacionalização dos docentes e 

investigadores através da rede de instituições parceiras da 

EEUM. 
 

Promover a divulgação das actividades de 

investigação  

A EEUM, apesar da relevância dos resultados do seu 

desempenho a todos os níveis, ainda apresenta um elevado 

espaço para uma maior divulgação. De modo a aumentar a 

sua atractividade em particular para futuros alunos de 3º 

ciclo, investigadores e pós-docs, a esta vertente será dada 

particular atenção no Plano de Promoção da EEUM. 

 

RESULTADOS  

A execução dos planos de acção desta vertente permitirá à 

EEUM o reforço da sua afirmação como instituição de 

excelência de ID&I em áreas estratégicas de 

desenvolvimento na instituição, através da sua estratégia de 

captação de talentos a nível internacional, aos quais 

proporcionará condições de trabalho competitivas, idênticas 

à das universidades de investigação internacionais de 

referência, promovendo a divulgação do seu desempenho 

através da sua rede de contactos internacionais de 

referência. 
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3  

IINNTTEERRAACCÇÇÃÃOO  CCOOMM  AA  SSOOCCIIEEDDAADDEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação e Empreendorismo 
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3  

INTERACÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

A EEUM demonstrará a excelência e a relevância dos resultados da sua actividade de investigação através da 

transferência de tecnologia apoiada por uma cultura e prática de empreendedorismo, tendo como desígnio a 

contribuição para a melhoria da qualidade de vida. Com as linhas de acção enumeradas nesta vertente, a EEUM 

pretende associar à valorização do conhecimento com impacto directo na sociedade a captação de mais 

recursos financeiros, promovendo também a sua imagem. O factor chave desta intervenção estratégica é 

constituído pelos seus docentes, investigadores, estudantes e antigos alunos, para quem serão criadas 

condições que estimulem o seu envolvimento nesta actividade, a qual valoriza o quadro da avaliação do seu 

desempenho académico e gera relações de cooperação com o tecido empresarial. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Promover planos e programas de transferência de 

conhecimento para a indústria e serviços 

A ligação com o tecido empresarial, no âmbito da 

transferência de tecnologia e da inovação tecnológica, será 

consolidada, reforçada e aumentada em todas as áreas de 

competência estratégica da EEUM, apostando-se no 

reforço da cooperação com a indústria e serviços em 

projectos multidisciplinares comuns. 

A interacção com as empresas será dinamizada, 

valorizando-se a experiência dos seus profissionais em 

actividades de investigação, ensino e transferência de 

tecnologia. 
 

Impulsionar o empreendedorismo 

A actividade de empreendedorismo já constitui uma prática 

instalada na EEUM. No entanto, esta actividade deve ser 

valorizada e promovida, nomeadamente partilhando com 

toda a comunidade as experiências de sucesso já 

existentes, organizando acções de promoção e formação de 

empreendedores da EEUM. 

INTERACÇÃO COM A SOCIEDADE 

Principais acções estratégicas 

Promover planos e programas de transferência 

de conhecimento para a indústria e serviços 

Impulsionar o empreendedorismo 

Reforçar a gestão da propriedade intelectual  

Desenvolver o “career service” na EEUM 

Impulsionar a criação de novas empresas de 

desenvolvimento e inovação (“start-ups”) 

Potenciar a intervenção em programas de 

desenvolvimento 
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Reforçar a gestão da propriedade intelectual  

Um importante activo intelectual e económico de uma 

escola é a propriedade intelectual que gera. Ao nível da 

EEUM esta deve ser promovida e apoiada com vista a  uma 

adequada valorização do conhecimento produzido e 

impacto social e económico. 
 

Desenvolver o “career service” na EEUM 

A contribuição chave da EEUM para a sociedade reside na 

qualidade e relevância dos seus graduados. 

Consequentemente é fundamental adoptar o “career 

service” como instrumento para apoiar os graduados da 

EEUM na procura de novas oportunidades e novos desafios, 

promovendo as iniciativas que maximizem o potencial dos 

actuais e antigos alunos da instituição. 
 

Impulsionar novas empresas de desenvolvimento e 

inovação (“start-ups”) 

Os docentes e investigadores da EEUM, enquanto 

promotores da aplicação dos resultados da investigação, 

devem ser apoiados na promoção da constituição de novas 

empresas de Desenvolvimento e Inovação de grande 

potencial de crescimento, incentivando-se o envolvimento 

institucional. 
 

Potenciar a intervenção em programas de 

desenvolvimento 

Além da sua intervenção a nível nacional e internacional, a 

EEUM procurará intervir em programas de 

desenvolvimento, quer nas comunidades urbanas 

associadas aos dois campi, quer na comunidade regional 

mais abrangente, nomeadamente na área metropolitana de 

Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. 

A intervenção qualificada no programa CampUrbis, em 

parceria com a Câmara Municipal de Guimarães, para a 

criação e desenvolvimento de um pólo de ciência e 

tecnologia na zona de Couros também constituirá um 

objectivo estratégico. 

Através da utilização dos campi como laboratórios reais, a 

EEUM deverá conceber e desenvolver um programa 

multidisciplinar de demonstração das capacidades de 

intervenção na sociedade, adoptando como princípio de 
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actuação a sustentabilidade e a ecoeficiência em todas as 

actividades, considerando ainda com a comunidade 

envolvente a análise dos factores promotores da 

atractividade dos campi, em particular no respeitante à 

Mobilidade. 

 

RESULTADOS  
 

Através das acções desta vertente, a EEUM demonstrará a 

sua capacidade de influenciar o desenvolvimento social e 

económico da sociedade, contribuindo para a 

demonstração da relevância das competências dos seus 

recursos humanos, docentes e investigadores, mas 

também dos seus graduados, com o foco no 

empreendedorismo e na inovação, adoptando em todas as 

actividades o paradigma da Sustentabilidade na ligação da 

Escola com a sociedade. 
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IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rede global 
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

A EEUM tem uma actuação já notória no contexto internacional, incluindo a mobilidade de estudantes e de 

docentes e os diversos projectos de ensino e de investigação em parceria internacional, a que acresce um 

número significativo de investigadores estrangeiros, assim como um elevado número de publicações em parceria 

internacional. No entanto, a par do reforço da sua rede de parcerias internacionais no ensino e na investigação, 

é fundamental reforçar a sua afirmação como Escola de Engenharia internacional, salientando as suas 

vantagens competitivas, procurando em particular atrair mais e melhores recursos humanos internacionais, 

estudantes de 3º ciclo, investigadores e docentes. Neste contexto salienta-se a adopção de uma cultura de 

escola internacional em que a língua inglesa será progressivamente adoptada como língua de trabalho. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Promover uma estratégia de afirmação 

internacional da EEUM 

A partir da relevante presença internacional da EEUM será 

desenvolvida uma estratégia de afirmação que incluirá a 

participação activa de todos os membros da Escola na 

captação de oportunidades a nível internacional, actuando 

como embaixadores da Escola, seguindo uma estratégia 

comum, onde serão evidenciadas as vantagens 

competitivas da EEUM. 
 

Promover o ensino e a cultura organizacional em 

língua inglesa  

A língua inglesa será promovida como língua de trabalho 

para suporte à internacionalização dos projectos de ensino, 

ao nível da oferta do ensino, em particular para o 3º ciclo, 

mas também para o 2º ciclo, e dos materiais pedagógicos, 

apoiando o alargamento da oferta de ensino e atractividade 

da EEUM para públicos internacionais, valorizando os 

projectos da EEUM num Espaço Europeu de efectiva 

mobilidade.

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Principais acções estratégicas 

Promover uma estratégia de afirmação 

internacional da EEUM 

Promover o ensino e a cultura organizacional 

em língua inglesa 

Reforçar as redes de cooperação com 

instituições internacionais de excelência  

Desenvolver uma estratégia dedicada à 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

Envolver os graduados EEUM e os seus 

estudantes na estratégia de internacionalização 
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Reforçar as redes de cooperação com instituições 

internacionais de excelência  

As actuais parcerias internacionais serão reforçadas de 

modo a constituir redes de instituições por áreas temáticas, 

procurando promover o alargamento e consolidação das 

actividades de investigação e de ensino pós-graduado. O 

esforço de internacionalização será dirigido para o aumento 

de candidaturas aos diferentes programas europeus que 

favoreçam a captação de mais e melhores estudantes de 

doutoramento e de investigadores internacionais, 

considerados um recurso essencial ao reforço de uma 

dinâmica da investigação, produção e visibilidade científica 

a nível internacional. 
 

Desenvolver uma estratégia dedicada à 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

A colaboração com os países lusófonos será objecto de 

atenção particular, onde a língua portuguesa representa 

uma mais-valia diferenciadora a nível mundial. Neste 

âmbito será reforçada a cooperação já em curso, 

compreendendo o lançamento de projectos de ensino, em 

particular de pós-graduação, em cooperação com 

instituições universitárias locais, com os governos e 

também empresas nacionais sediadas nesses países, 

incluindo também o apoio ao lançamento da actividade de 

investigação. 
 

Envolver os graduados EEUM e os seus estudantes 

na estratégia de internacionalização 

Os antigos alunos da EEUM, a título individual e, em 

particular, actuando através das empresas com presença 

internacional, poderão desempenhar um importante papel 

de embaixadores da EEUM. Por sua vez os estudantes em 

mobilidade a nível pessoal e institucional, devem ser 

envolvidos numa estratégica coerente de promoção da 

Escola, contribuindo para a formação de uma rede de 

contactos, pessoais e institucionais. Esta estratégia 

permitirá reforçar a mobilidade internacional de estudantes, 

aumentando o fluxo de estudantes estrangeiros na EEUM e 

fortalecendo os laços dos parceiros numa rede 

internacional de Escola de Engenharia. 

 



Plano Estratégico da Escola de Engenharia – Agenda 2020 

4. INTERNACIONALIUZAÇÃO 

24 

RESULTADOS  
 

A actuação nesta área permitirá reforçar a visibilidade 

internacional da EEUM, reforçando também as suas 

condições para o exercício das actividades de 

internacionalização, consolidando a sua posição de actor de 

relevo no panorama internacional do Ensino Superior. Os 

resultados expectáveis serão o aumento do número de 

estudantes e de investigadores estrangeiros, com impacto 

directo no desempenho da Escola, quer em termos de 

projectos de investigação, quer na produção científica, 

assim como uma maior intervenção dos docentes e 

investigadores no contexto internacional. 
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5 

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Reconhecimento pelo mérito 
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5 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

O suporte de uma EEUM de excelência é constituído essencialmente por recursos humanos de elevado potencial 

e desempenho, assumindo uma cultura de qualidade e de responsabilização, contribuindo para uma elevada 

produtividade e competitividade em todos os seus projectos. Para a afirmação desta cultura o reconhecimento 

do mérito é essencial para atrair uma comunidade global de excelência, alunos, docentes, investigadores e não 

docentes. Para dar suporte a esse reconhecimento é fundamental implantar e manter adequados processos de 

avaliação do desempenho, quer ao nível individual dos membros da comunidade, quer ao nível das subunidades 

da Escola, os departamentos e centros de investigação, criando um ambiente de trabalho de excelência, em que 

todos os intervenientes procurarão colocar todo o seu potencial ao serviço da Escola. O objectivo fundamental é 

da implementação de procedimentos de avaliação interna a montante dos procedimentos externos de avaliação. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Adoptar processos de avaliação das subunidades, 

departamentos e centros 

Ao nível das subunidades da Escola devem ser 

desenvolvidos planos estratégicos alinhados com o seu 

Plano Estratégico, com a definição dos objectivos e das 

metas a obter em cada tipo de projectos, devendo ser 

objecto de monitorização da sua prossecução, com uma 

periodicidade semestral. Para este efeito, o Sistema de 

Informação da EEUM (SIEEUM) será o instrumento de 

apoio ao suporte e análise de toda a informação, o qual 

permitirá ainda o aumento da eficácia da actividade de 

todas as subunidades, permitindo a automatização da 

produção de todos os Relatórios de Actividades, libertando 

tempo e recursos essenciais ao desenvolvimento das 

actividades de ensino e investigação. 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Principais acções estratégicas 

Adoptar processos de avaliação das 

subunidades, departamentos e centros 

Aprofundar os processos de avaliação dos 

projectos de ensino 

Acompanhar a aplicação dos processos de 

avaliação do corpo docente, investigador e não 

docente 
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Aprofundar os processos de avaliação dos projectos 

de ensino 

Como complemento aos processos de avaliação das 

subunidades, serão promovidos mecanismos de avaliação 

interna dos projectos de ensino oferecidos pela EEUM, 

apoiando desta forma os processos de avaliação externa 

promovidos pela Agência para a Acreditação e Avaliação do 

Ensino Superior (A3ES). 
 

Acompanhar a aplicação dos processos de 

avaliação do corpo docente, investigador e não 

docente 

A avaliação dos membros da EEUM deve ser acompanhada 

regularmente de modo a garantir a sua contribuição 

individual para os objectivos estratégicos definidos no Plano 

Estratégico. Assim, os actuais mecanismos de avaliação, 

RAD-EEUM, SIADAP e o Quadro de Avaliação e 

Responsabilização da função pública (QUAR) serão 

analisados de forma coerente, procurando que contribuam 

para uma política coerente de apoio ao alcance da Visão da 

EEUM através da execução da Missão por cada membro da 

comunidade, docente, investigador e não docente, 

procurando potenciar as características de cada um. Neste 

contexto, o RAD-EEUM e o SIADAP serão utilizados para 

uma adequada ferramenta de auto-gestão da carreira de 

cada membro.  

 

RESULTADOS  
 

Com esta área de actuação será implementado um 

processo sistemático de monitorização e avaliação do 

desempenho de todos os membros da comunidade 

académica, de modo a valorizar as suas competências, 

assim como da actividade das subunidades, para o 

desenvolvimento de toda a actividade devidamente alinhada 

com os objectivos estratégicos contributivos para a Visão e 

Missão da EEUM. 
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6 

FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Autonomia e Sustentabilidade  
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6 

FINANCIAMENTO 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

No quadro regulamentar em vigor e face às medidas de descentralização e gestão desconcentrada, a EEUM 

procurará evoluir para um modelo de gestão interna dos seus recursos financeiros, do orçamento de estado e, 

em particular, dos resultantes das verbas próprias, produzindo um balanço global de receitas (incluindo propinas 

e retenções institucionais) e encargos (incluindo encargos com pessoal) correspondente às respectivas 

actividades, ao nível de cada subunidade, com o reforço da sua autonomia através de uma efectiva participação 

da Escola nas decisões da Reitoria em que estão envolvidos os seus recursos financeiros.  

Com as linhas de acção enumeradas no âmbito da vertente Financiamento, a EEUM pretende estabelecer 

mecanismos de planeamento a médio prazo, no âmbito das suas competências e autonomia, com o objectivo 

último de promover o aumento da sua capacidade financeira, essencial à captação de novos talentos, em 

particular de novos investigadores. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Implementar um modelo de gestão interna baseado 

no balanço global de receitas e encargos 

Ao nível da Escola será implementado um modelo de 

gestão interna baseado na nova lógica orçamental da 

universidade, aplicada ao nível da subunidade orgânica, 

pugnando pelos princípios de governação consagrados nos 

estatutos da EEUM, nomeadamente: participação, 

democraticidade, descentralização, autonomia, 

responsabilidade, coesão e pública prestação de contas, 

assegurando o detalhe, ao nível de subunidade orgânica, 

do balanço global de receitas (incluindo propinas e 

retenções institucionais) e encargos (incluindo encargos 

com pessoal) correspondente às respectivas actividades, 

assim como a divulgação regular dessa informação através 

do relatório anual de actividades. 
 

 

FINANCIAMENTO 

Principais acções estratégicas 

Implementar um modelo de gestão interna 

baseado no balanço global de receitas e 

encargos 

Aumentar a captação de Verbas Próprias 

Atribuir financiamento de apoio a investimentos 

estratégicos da EEUM 
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Aumentar a captação de Verbas Próprias 

A EEUM analisará todos os mecanismos de captação de 

receitas de modo a aumentar a sua capacidade de 

implementação do Plano Estratégico. Assim, em articulação 

com a Reitoria, procurar-se-á aumentar as verbas atribuídas 

à Escola provenientes das propinas de 2º e 3º ciclo, dos 

projectos de investigação e dos projectos de transferência 

de tecnologia para a indústria e serviços 
 

Atribuir financiamento de apoio a investimentos 

estratégicos da EEUM 

Para as áreas estratégicas identificadas pela EEUM, será 

feita uma chamada anual a propostas de projectos 

multidisciplinares, envolvendo pelo menos 3 centros de 

investigação. As propostas aprovadas receberão apoio de 

verbas próprias da Escola em particular para contratação 

de investigadores. A EEUM celebrará ainda contratos-

programa com os centros de investigação com a 

classificação de Bom, de modo a apoiar a recuperação dos 

seus resultados no sentido de obter uma classificação 

superior em próxima avaliação pela FCT.  

 

RESULTADOS  
 

Com esta área de intervenção a EEUM procura a curto 

prazo adoptar um modelo de custos e receitas globais de 

modo a avaliar a eficácia e eficiência da sua actividade, 

promovendo e avaliando periodicamente a sua auto-

sustentabilidade através do aumento de receitas 

provenientes dos seus projectos, de ensino, de investigação 

e de transferência de tecnologia. 

Com o aumento desejável da sua autonomia financeira a 

EEUM poderá executar uma política de aumento dos seus 

recursos humanos, em particular dos investigadores, 

elementos determinantes para a melhoria do desempenho 

da Escola. 
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CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EE  IIMMAAGGEEMM  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Uma Escola com impacto na comunidade 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

A promoção da imagem da EEUM constitui um objectivo estratégico para a sua afirmação no plano nacional e 

internacional, de modo a que o seu desempenho seja devidamente reconhecido pela comunidade, em particular 

promovendo a captação de novos e melhores talentos. Neste contexto, a EEUM desenvolverá um conjunto de 

actividades no quadro do seu Plano de Promoção da Escola, com intervenção de todos os seus membros 

internos, mas interagindo com os seus parceiros externos. Com as acções estratégicas desta área de 

intervenção, a EEUM pretende reforçar a imagem institucional e alargar a área de influência, promover as 

competências e a competitividade da Escola, divulgar as publicações de carácter científico, pedagógico e 

tecnológico e criar uma comunidade organizada de Antigos Alunos, de modo a fomentar uma cultura de 

comunidade global da Escola. 

 

ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

Desenvolver o Plano de Promoção da EEUM 

O Plano de Promoção da EEUM, que será dirigido não só 

ao âmbito nacional, mas também internacional, definirá as 

linhas orientadoras da promoção da imagem da instituição 

e a estratégia de actuação de cada um dos seus membros, 

compreendendo a produção de diverso material de 

promoção, em diferentes suportes, em particular uma 

apresentação multimédia da EEUM e material para a 

internet. Procurar-se-á promover uma mais eficaz 

interacção com os meios de comunicação social de modo 

a manter uma presença regular da EEUM.  
 

Aumentar o impacto da Semana da Escola 

A Semana da Escola já assumiu o estatuto do principal 

evento de promoção da EEUM, nomeadamente junto dos 

alunos das escolas secundárias e de empresas parceiras da 

Escola. No entanto, ainda há espaço para uma maior 

exposição mediática quer das realizações da EEUM quer da 

cooperação com os parceiros externos. Para atingir 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Principais acções estratégicas 

Desenvolver o Plano de Promoção da EEUM 

Aumentar o impacto da Semana da Escola 

Reforçar a presença da Escola na internet 

Promover a interacção com os alunos do 

Ensino Secundário 

Aprofundar a comunidade dos Antigos Alunos 

Desenvolver a agenda cultural da EEUM 

 

 



Plano Estratégico da Escola de Engenharia – Agenda 2020 

7. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

35 

esse objectivo de projectar a imagem da Escola para o 

exterior será dada particular atenção à presença dos meios 

de comunicação social. 
 

Reforçar a presença da EEUM na internet 

Além do sítio da Escola, o meio de comunicação interno é 

constituído pela Newsletter “ENGINews”. No entanto, 

adicionalmente será criado um suporte voltado para o 

exterior, com notícias e eventos da Escola, suportados por 

conteúdos multimédia, com texto, imagens e vídeo, 

incluindo as redes sociais. Adicionalmente, deve ser 

promovida a divulgação de publicações de elevado valor, de 

carácter científico, pedagógico e tecnológico produzidas 

pela EEUM, como forma de reforçar a promoção externa 

das suas competências, a nível nacional e internacional.  
 

Promover a interacção com os alunos do Ensino 

Secundário 

Além das iniciativas no âmbito da Semana da Escola, a 

interacção com os alunos das escolas secundárias ao longo 

do ano será reforçada, de modo a criar um canal contínuo 

aberto de comunicação. O projecto PCAEP (Plano de 

Captação de Alunos de Elevado Potencial) será apresentado 

regularmente às escolas secundárias que mais contribuem 

para a base de candidatos à EEUM, de modo a atrair os 

melhores alunos. 

A interacção com as escolas secundárias também terá por 

objectivo conhecer melhor os candidatos ao ensino 

superior, com o objectivo de avaliar a possibilidade de 

conceber melhorias de abordagem pedagógica. Para este 

efeito poderão ser estabelecidas eventos de aproximação 

das duas comunidades, nomeadamente através de visitas 

regulares à EEUM, cursos de verão e conferências, de 

modo a melhorar as competências dos futuros alunos da 

Escola. 
 

Aprofundar a comunidade dos Antigos Alunos 

Os Antigos Alunos deverão ser considerados como 

parceiros estratégicos da Escola e modelos para os actuais 

e potenciais alunos. Assim, deve ser constituída uma 

comunidade de Antigos Alunos, organizada e participativa, 

constituindo um activo muito valioso para a EEUM na sua 

estratégia de afirmação na comunidade e de atracção de 
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mais e melhores alunos. Além disso, estes membros da 

comunidade global da Escola podem partilhar as suas 

experiências de sucesso, promovendo ainda a ligação ao 

tecido empresarial e a criação de uma rede de contactos. 

Para dar suporte a esta comunidade de Antigos Alunos será 

criado um portal internet com o objectivo de recolher 

informação e facilitar o contacto directo entre os membros 

da comunidade global da EEUM. 
 

Desenvolver a agenda cultural da EEUM 

A EEUM deve promover a interacção com a sociedade 

através de iniciativas programadas e realizadas 

regularmente com suporte profissional de divulgação, de 

modo a atingir os objectivos da promoção da imagem da 

Escola. 

 

RESULTADOS  
 

Através desta área de intervenção, promover-se-á o reforço 

da aproximação da Escola aos seus potenciais alunos, 

através do reforço da sua imagem institucional, 

aumentando-se também a visibilidade e atractividade da 

instituição para públicos nacionais e internacionais. Através 

destas acções estratégicas procurar-se-á partilhar com a 

comunidade os valores de uma escola que constitui uma 

referência não apenas para alunos, mas também para o 

tecido empresarial assim como para outras instituições 

universitárias potenciais parceiros nas actividades de 

ensino e de investigação, quer no plano nacional quer no 

plano internacional. 
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IV  

Implementação do Plano Estratégico 

 

 

 

 

 

Estrutura de Coordenação e Liderança 

A EEUM assume o seu Plano Estratégico como meio para atingir a sua Missão, através da sua Visão e execução 

das acções estratégicas definidas para cada uma das áreas de intervenção. 

A ambição deste plano requer uma intervenção de médio-longo prazo, assumida por toda a comunidade da 

EEUM, abrangendo a intervenção da liderança da Escola. À sua volta é necessário criar uma coesão de valores, 

num contínuo processo de aprendizagem e auto-análise para que todos os membros da Escola se mobilizem em 

consentâneo com os objectivos propostos. 

A sua implementação, acompanhamento de execução e avaliação de progresso exige uma estrutura formal com 

suporte profissional. Esta actividade da EEUM será liderada pelo Presidente contando com a coordenação dos 

Vice-Presidentes como responsáveis pela execução das acções estratégicas de cada área de intervenção das 

vertentes centrais da Missão – Ensino, Investigação e Interacção com a Sociedade (Figura 1). Para cada acção 

estratégica os coordenadores poderão propor responsáveis da sua execução. As vertentes de suporte da Missão 

– Internacionalização, Avaliação do Desempenho, Financiamento e Comunicação e Imagem – serão 

coordenadas directamente pelo Presidente contando com apoio de núcleos de serviço da Presidência. A área de 

intervenção Internacionalização, face à sua relevância transversal para as áreas centrais da Missão, será 

promovida em estreita cooperação com os Vice-Presidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura de coordenação do desenvolvimento do Plano Estratégico 
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Implementação e Avaliação de Progresso 

Os objectivos do Plano Estratégico da EEUM devem ser assumidos por toda a comunidade da Escola e 

divulgados a nível interno e externo formalizando um compromisso interno com a universidade e externo com a 

sociedade. Procurar-se-á promover o sentido de apropriação e co-responsabilização de todos os membros da 

Escola, essencial para o desenvolvimento e a interiorização de uma cultura sistemática de auto-análise do 

posicionamento estratégico. 

Para cada acção estratégica de cada uma das áreas de intervenção será desenvolvido um Plano de Execução 

que constituirá a referência para a sua implementação e avaliação de progresso. 

Os coordenadores de cada área de intervenção produzirão um relatório de progresso no final de cada semestre 

lectivo, em Janeiro e Julho, o qual será objecto de avaliação, com apresentação dos respectivos resultados aos 

órgãos da EEUM. Anualmente, em Janeiro, será produzido o relatório de progresso da implementação do Plano 

Estratégico, o qual será apresentado aos órgãos da EEUM, integrado no Relatório Anual de Actividades da 

Escola. Os resultados da avaliação da implementação do Plano Estratégico serão integrados no Plano Anual de 

Actividades a apresentar também em Janeiro de cada ano. 
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Objectivos 2020 

 

 

 

 

 

A EEUM, face ao seu passado de construção de uma imagem sólida de escola universitária, tem o dever social 

de motivar toda a sua comunidade – estudantes, antigos alunos, docentes, investigadores e não docentes – para 

a sua afirmação com o objectivo de: 

 Assumir o seu papel de instituição relevante para a promoção do desenvolvimento social e económico da 

sociedade; 

 Contribuir decisivamente para o sucesso de todos os seus alunos, preparando os futuros profissionais num 

ambiente de empreendedorismo; 

 Promover uma cultura de exigência, de responsabilização e de elevados padrões de qualidade, de nível 

internacional, com uma gestão adequada dos seus recursos humanos e físicos, com adequado 

reconhecimento do mérito do desempenho; 

 Assumir as actividades de investigação como determinantes da sua missão de contribuir para a resolução de 

desafios da sociedade deste século com impacto na qualidade de vida das populações; 

 Promover a internacionalização como factor chave para a excelência do ensino e da investigação, apoiando a 

formação de redes internacionais de excelência ao nível dos seus diferentes projectos. 

O Plano Estratégico da EEUM define as orientações e compromissos de médio prazo desta instituição. As áreas 

estratégicas apresentadas exigem um compromisso de envolvimento de todos os membros da comunidade na 

prossecução da missão. No entanto, para apoiar a eficácia de toda a actividade da Escola, também é essencial o 

contributo de vários factores que influenciarão a eficácia do mesmo, em particular os recursos humanos, mas 

também a qualidade das instalações e a qualidade de vida nos campi, a organização administrativa e financeira 

e a implementação do sistema de informação e de gestão da qualidade. 

O Plano Estratégico que se apresenta é um exercício exigente, que requer o envolvimento de toda a comunidade 

da Escola, com o objectivo último de aumentar o impacto social da EEUM e da sua afirmação como parceiro 

preferencial no Ensino, na Investigação e na Interacção com a Sociedade, através do cumprimento dos 

objectivos assumidos para as diferentes vertentes da missão – Objectivos 2020. 

Os indicadores apresentados a seguir resultaram do trabalho de Análise e Planeamento Estratégico da EEUM, o 

qual incluiu: i) uma profunda análise dos indicadores de caracterização da Escola (Organização e Recursos; 

Ensino; Investigação; Interacção com a Sociedade); ii) Benchmarking dos projectos das três principais vertentes 

da Missão; iii) Análise SWOT de cada vertente; iv) Análise prospectiva de cada projecto.  

As condições para a evolução da EEUM em direcção aos Objectivos 2020 são constituídas essencialmente por 

uma racionalização dos actuais recursos em todas as vertentes da missão e também pelo aumento desses 

recursos em função do crescimento da procura dos diferentes projectos, em particular os projectos de ensino.
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Os objectivos para 2020 apontam uma crescente afirmação dos actuais projectos de ensino a nível nacional, 

com vários projectos colocados entre os que têm maior e melhor procura (Índice de Satisfação da Procura; 

classificação dos alunos). Nesta vertente destaca-se o significativo número de alunos dos projectos do 3º ciclo, 

676 em 2011, com um número crescente de alunos estrangeiros, contribuindo para um progressivo 

crescimento dos alunos equivalentes da ordem de 25%, podendo atingir cerca de 6525 em 2020, resultante 

principalmente do aumento da oferta de mais seis projectos de 2º ciclo e de mais quatro de 3º ciclo. Para este 

crescimento concorrem também projectos com parcerias internacionais, sendo de referir mais um projecto de 2º 

ciclo e mais 2 projectos de 3º ciclo. O aumento das UC’s leccionadas em língua inglesa, particularmente para o 

3º ciclo de estudos, mas também para alguns projectos de 2º ciclo, é assumido como uma prioridade. Salienta-

se também a participação em mais três projectos em cooperação com a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). 

Quanto à investigação, assume-se a ambição de passar das actuais sete parcerias com instituições de referência 

a nível internacional para cerca de quinze no horizonte 2020. Ao nível de projectos de investigação será 

promovido o seu aumento, assim como o aumento do financiamento unitário, com um crescimento da ordem de 

30%. Esta evolução conduzirá a um significativo aumento dos diferentes indicadores de desempenho científico, 

nomeadamente quanto ao número de investigadores (19%) e de estudantes de doutoramento (33%). Na 

formação de 3º ciclo, o actual rácio “número de doutoramentos por docente” de 0,20, deverá evoluir para um 

valor de excelência da ordem de 0,5 em 2020.  

Esta aposta na investigação será o principal suporte para um significativo aumento dos índices de publicações, 

os quais deverão evoluir do actual valor de 1,23 para 1,80 (+50%) em 2020, quando se considera as 

publicações ISI ou SCImago, e do actual valor de 1,00 para o valor de 1,70 considerando apenas as publicações 

ISI, correspondendo deste modo a um maior esforço no crescimento das publicações ISI (+70%). Estes 

resultados expectáveis permitirão sustentar a ambição da evolução de 70% de centros de investigação com 

classificação de Muito Bom ou Excelente (com participação em três Laboratórios Associados) para 100% (com 

participação em cinco Laboratórios Associados). 
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Objectivos 2020 

Vertente Situação 2010 Objectivo 2020 

 

Ensino 
  

Número de projectos de 1º ciclo 3 5 

Número de projectos de ciclo de estudos integrados 10 11 

Número de projectos de 2º ciclo 24 30 

Número de projectos de 3º ciclo 16 20 

Número de projectos de 2º ciclo com parceria 
internacional 

2 3 

Número de alunos (todos os ciclos) 5220 6525 (+25%) 

Número de projectos de 3º ciclo com parceria 
internacional 

3 5 

Aumento de programas de cooperação com CPLP 1 4 

Aumento de projectos de Formação ao Longo da Vida    

 

Investigação 
  

Participação em redes de parceria internacional 7 15 (+114%) 

Classificação dos Centros de Investigação 70% (Exc/MB; 3LA) 100% (Exc/MB; 5LA) 

Número de investigadores 421 550 (+30%) 

Número de alunos de doutoramento 676 900 (+33%) 

Número de doutoramentos concluídos 50 200 (300%) 

Número de projectos 350 450 (+29%) 

Financiamento de projectos 32 M€ 45 M€ (+40%) 

Rácio “doutoramentos / EETI 0,20 0,5 (+150%) 

Rácio “publicações ISI/SCImago / EETI” 1,23 1,80 (+50%) 

Rácio “publicações ISI / EETI” 1,00 1,70 (+70%) 

 

Transferência de Tecnologia 
  

Aumento do investimento privado 0,8 M€ 2,4 M€ (+200%) 

Aumento do número de patentes 21 35 (+67%) 

Aumento do número de spin-offs 24 40 (+67%) 

 

Recursos Humanos 
  

Docentes 316 400 (+27%) 

Não docentes 90 107 (+19%) 
 

 

Julho de 2011 


