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Decisão de Apresentação
de Pronúncia (Univ) - Ciclo de estudos em
funcionamento
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Urbanismo
2. conferente do grau de Doutor
3. leccionado pelo/a Universidade Lusófona De Humanidades E Tecnologia
4. a/o Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Exmos Senhores,
Junto segue nosso texto de pronúncia.
Atenciosamente,
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Pronúncia ao Relatório da CAE
Processo nº CEF/0910/27081
3º Ciclo de Estudos em Urbanismo

Acolhemos de forma assertiva o conteúdo do parecer e a recomendação final da CAE de acreditação condicional do Ciclo
de Estudos (CE), assim como as propostas de melhoria nele formuladas.
Na sequência do processo de auto-avaliação, realizado de acordo com o modelo requerido pela A3ES, do acolhimento,
dialogo e reflexão efectuadas com a Comissão de Especialistas, do debate interno que se seguiu, envolvendo docentes e
estudantes do CE e da análise detalhada do referido relatório em conjunto com os orgãos académicos responsáveis e
Serviço de Gestão da Qualidade da ULHT, cumpre-nos apresentar o seguinte documento de Pronúncia ao Relatório da
CAE Processo nº CEF/0910/27076.
O relatório apresentado contem informações úteis para a melhoria do funcionamento do curso de 3º ciclo em Urbanismo as
quais, de forma geral, já tendo sido comunicadas aquando da apresentação oral do relatório por parte da CAE, foram de
imediato consideradas e accionados os mecanismos de correcção.
Importa referir dois aspectos cruciais que enquadram o presente ciclo de estudos, 1) a sua recente criação, que só agora
cumpre um ciclo completo de 3 anos e 2) a área específica deste ciclo de estudos, o urbanismo, que tem em Portugal uma
ausência de referenciais nos moldes internacionais consubstanciando-se numa oferta reduzida. No ponto 1.4 do Relatório, a
CAE afirma ser excessiva a afirmação de que “a ULHT é a única instituição de ensino superior em Portugal a assegurar
formação regular na área do urbanismo nos três ciclos de estudos superiores”. Interessa referir que o reconhecimento
desta realidade é atestado pelos pares que se dedicam ao ensino desta área disciplinar e que ao nível de formação específica
não se conhece outra oferta formativa nacional nos três ciclos de estudo. Naturalmente esta realidade não invalida a
existência de reconhecida formação em urbanismo, essencialmente ao nível dos 2º e 3º ciclo de estudos, noutras instituições
ou a existência de formações em áreas afins com alguma dedicação às questões urbanas que se consubstanciam, como
formações específicas noutras áreas.
Após a visita da CAE, a Comissão Interna de Avaliação e a Direcção do Ciclo de Estudos iniciaram um processo de
avaliação tendente a uma revisão do Plano Curricular, da estrutura da investigação e da necessidade de maior disseminação
externa dos resultados alcançados no âmbito do curso.
O processo de revisão do Plano de Estudos, encontra-se neste momento concluído. Num processo de adaptação da área de
investigação e desenvolvimento em urbanismo definiram-se linhas de investigação principais, em concordância com os
objectivos do Ciclo de Estudos, e reestruturou-se o Plano de Estudos do Programa de Doutoramento com base nos
seguintes princípios:
1º O Urbanismo é uma ciência, com campo de acção próprio, que se consubstancia na análise do território e dos factores
que nele ocorrem promovendo a sua planificação e gestão equilibradas nos interesses das comunidades e na valorização dos
recursos materiais e imateriais;
2º Território é um espaço material e imaterial, constituído por factores naturais e construídos e que interessa gerir de forma
conveniente para assegurar qualidade de vida às populações;
3º O Urbanismo deve ser entendido como uma área abrangente que encerra um conjunto de especificidades e não uma
especificidade que auxilia um conjunto de áreas disciplinares;
4º O Urbanismo depende da interacção de diferentes factores e suporta-se noutras ciências para a promoção da qualidade de
vida das populações;
5º A prática do Urbanismo em Portugal assenta, sobretudo, em acções não enquadradas teoricamente, cujo resultado fica
aquém do desejado, revelando a necessidade de investigação de desenvolvimento nesta área científica e de formação
adequada;
6º Os princípios orientadores da formação em Urbanismo apoiam-se nas recomendações do Conselho Europeu de
Urbanistas, da Associação Europeia de Escolas de Urbanismo, e nas práticas correntes em diferentes instituições de ensino
internacionais;
7º O Urbanismo apoia-se em ferramentas tecnológicas que devem fazer parte integrante da formação mas é também um
campo de acção em investigação;
8º A investigação a desenvolver deve suportar as teorias ministradas nos cursos, promover novas abordagens ao território
(planeamento e gestão) e consolidar ferramentas de apoio à prática profissional;
9º É essencial desenvolver um conjunto de cursos de formação não graduada que permitam a revalorização profissional
dos urbanistas, disseminando os resultados da investigação mas cumulativamente que permitam a detentores de formações
em áreas afins ao Urbanismo a obtenção de formação que lhes permita actuar nesta área disciplinar;
10º É importante o estabelecimento de redes e de parcerias que suportem as actividades a desenvolver e a disseminação de
resultados obtidos;
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11º Sendo a Universidade Membro Efectivo da Associação Europeia de Escolas de Urbanismo (AESOP) e atendendo às
redes internacionais estabelecidas, deve manter-se a observância às recomendações Internacionais no âmbito do ensino e
investigação em urbanismo.
Com base nestes pressupostos responde-se ao relatório da CAE, partindo da fundamentação indicada para a recomendação
de acreditação condicional (ponto 10.2)
Medidas a Curto Prazo - Ao nível do Plano de Estudos
1. redefinição das áreas prioritárias de ensino e investigação em articulação directa com os conteúdos das
unidades curriculares
3. redefinição das metodologias de ensino-aprendizagem adoptadas nas unidades curriculares considerando a
necessidade de promoção de praticas de investigação científica
4. reestruturação dos conteúdos e carga lectiva da unidade curricular de Métodos de Investigação em Urbanismo
de forma a efectivar a sua afirmação desde o primeiro ano do curso.
No sentido de sustentar o ensino e relacioná-lo de forma mais adequada à investigação realizada, decidiu-se reestruturar o
Centro de Estudos, aproveitando as sinergias existentes com outros centros de investigação, nacionais e internacionais. Esta
reestruturação, baseada nos princípios atrás descritos, baseia-se em três tipos de investigação que suportam o ensino, são
transversais, exploram o conhecimento teórico transformando-o em ferramentas úteis e permitem o serviço à comunidade, a
saber : Investigação Teórica-conceptual, Investigação Operacional, Investigação Aplicada e Serviços à Comunidade.
Embora no âmbito do Centro de Estudos já se desenvolvesse a investigação com base nestes princípios tornou-se
necessário evidencia-los.
As áreas de investigação definidas para o centro de investigação e desenvolvimento em sócio-urbanismo, que se constituem
as áreas prioritárias de ensino e investigação no programa de doutoramento são:
Ambiente Natural e Paisagem Urbana; Ambiente Construído, Infraestruturas, Equipamentos e Transportes; Urbanística
Aplicada e Desenho urbano; Sociedade, Governança e Administração do Território e; Tecnologias de Informação e
Urbanismo.
Neste sentido, efectua-se uma alteração ao Plano de Estudos do Programa de Doutoramento que não altera o âmbito e a
área central do curso nem a sua duração, e que já foi discutido junto dos órgãos competentes e devidamente validado para
que siga os procedimentos necessários à sua publicação. Esta alteração tornava-se imperiosa pela recomendação da CAE,
que acolhemos de forma muito positiva, no sentido de introduzir no primeiro ano do curso uma unidade curricular de
metodologias de investigação em urbanismo. Recorde-se que, no âmbito do processo de autorização do curso em 2008, a
Comissão de Avaliação recomendou que a unidade curricular de metodologias fosse incluída no segundo ano do programa
e não no primeiro, como tinha sido proposto na proposta original enviada. Pela necessidade de inclusão da unidade
curricular de metodologias reorganiza-se o Plano de Estudos adaptando de forma mais eficiente às áreas definidas para o
centro de investigação. A alteração a efectuar, com efeitos a partir do próximo ano lectivo (2012/13), reformula o Plano de
Estudos e as Unidades Curriculares, ficando:
1º ano
> Ambiente Natural e Paisagem Urbana (1º ano, Anual, Seminário, 300h (24h contacto);12 ECTS);
>Ambiente Construído, Equipamentos e Transportes (1º ano, Anual, Seminário, 300h (29h contacto);12 ECTS)
> Urbanística Aplicada e Desenho Urbano (1º ano, Anual, Seminário, 350h (41h contacto);14 ECTS)
>Sociedade, Administração e Governança do Território (1º ano, Anual, Seminário, 350h (36h contacto);14 ECTS)
>Metodologias de Investigação em urbanismo (1º ano, Anual, Teórico-Prático, 200h (20h contacto);8 ECTS)
2º ano
>Seminário de Investigação em Urbanismo (2º ano, Anual, Seminário, 420h (30h contacto);15 ECTS)
>Tese (2º ano, Anual, Orientação Tutorial, 1260h (30h contacto);45 ECTS)
3º ano
>>>Tese (3º ano, Anual, Orientação Tutorial, 1680h (30h contacto);60 ECTS
As unidades curriculares correspondem às áreas de investigação e desenvolvimento definidas e está assegurado o Plano de
Transição das Unidades Curriculares existentes para estas novas Unidades.
Promove-se assim, pensamos, a integração de práticas de investigação ao longo do curso.
2. aumento do grau de exigência dos conteúdos e métodos de avaliação das unidades curriculares atendendo a uma
formação avançada e especializada
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No que respeita à metodologia de avaliação, e considerando as recomendações da CAE, está em estudo a conciliação da
metodologia adoptada actualmente, transversal a todas as unidades curriculares, com a metodologia centrada na avaliação
de cada uma das unidades curriculares. Este novo modelo de avaliação em estudo está a ser debatido no âmbito da
comissão científica e será implementado no próximo ano lectivo (2012/2013).
Medidas a Curto Prazo – ao nível do Corpo Docente
5. reforço das valências e competências cientificas do corpo docente, ancorada em práticas de I&D e trabalho publicado
em concordância com 1);
Conforme é referido no Relatório da CAE “o corpo docente preenche as regras definidas pelo quadro jurídico pertinente.
A maioria dos docentes é doutorada e está em regime de tempo integral.”
Não obstante, haverá em contínuo um reforço do corpo docente e de investigação contando, neste âmbito, também com os
graduados do curso, que se constituirão um recurso importante para o reforço da equipa de investigação e docência.
A preocupação da CAE referente ao reforço da valência e competências científicas do corpo docente é de extrema
importância para a melhoria da qualidade do curso. A reformulação efectuada (cf. Resposta Ponto 1, 2 e 4) permitirá um
enquadramento dos investigadores e docentes nas linhas de investigação segundo a sua especialidade o que facilitará o
trabalho de investigação dedicado. Pensamos que esta reorganização tenderá a curto prazo a uma melhoria no investimento
em investigação. Realce-se que em curso, e após a reformulação, estão já projectos de investigação (financiados e de
iniciativa conjunta com as redes internacionais) onde se incluíram estudantes do curso de doutoramento em concordância
com a temática de investigação que estão a desenvolver (Cf. Pontos 12), 13) e 14) desta pronúncia).
6. criação de condições para os docentes usufruírem de períodos específicos para realização de trabalho científico (eg
licença sabática; estadia em centros de I&D internacionais e nacionais de referência)
O modelo de contratação de docentes e investigadores em prática na Instituição considera mecanismos de disponibilização
de condições para que os docentes usufruam de períodos para a realização de trabalho científico. Estas condições são dadas,
por exemplo, através da reserva de um conjunto de horas semanais dedicadas à investigação que aumentam em relação
proporcional aos trabalhos/projectos de investigação em que os docentes estão envolvidos.
A IES dispõe de um vasto conjunto de protocolos com instituições nacionais e internacionais, e integra-se nos programas
europeus de intercâmbio de docentes e investigadores – quer através de protocolos específicos, como por exemplo o
protocolo com a Universidade Politécnica da Califórnia (CALPOLY).
Naturalmente, a recomendação da CAE será levada em devida conta no sentido de dar maior operacionalização aos
Protocolos existentes e de criação de condições para a realização de trabalho científico.
7. revisão do enquadramento institucional dos docentes de urbanismo em centros de investigação acreditados.
A reformulação do centro de investigação obrigará a uma acreditação do mesmo na FCT. Este processo não depende da
Universidade mas é objectivo principal submeter a avaliação o novo centro de estudos assim que seja aberto o concurso.
Entretanto, após a visita do CAE, a Universidade – e mais concretamente o Departamento de Urbanismo - ingressou, como
fundador, a Rede Científica para o Desenvolvimento do Território – Instituto do Território, onde as parcerias nacionais se
estabeleceram de forma mais efectiva. No âmbito do Instituto do Território há um conjunto de centros de investigação de
referência com os quais está agora mais facilitado o estabelecimento de parcerias e o intercâmbio de investigadores e
projectos. Refira-se ainda que os membros do Departamento de Urbanismo estão nos orgãos desta rede, de onde fazem
parte instituições como: Universidade do Algarve; Universidade Atlântica; Universidade de Aveiro; Universidade da Beira
Interior; Universidade Lusófona; Universidade do Minho; Universidade Nova de Lisboa; Faculdade de Ciências e
Tecnologia; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Laboratório Nacional de Engenharia Civil; Instituto
Politécnico de Coimbra; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Lisboa; Instituto de Soldadura e Qualidade;
Cesnova – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. Pensamos que com a dinamização desta rede
seja possível, para além de parcerias de investigação, o intercâmbio de investigadores e docentes.

Medidas a Curto Prazo – ao nível dos Recursos
8. reforço dos recursos bibliográficos com particular incidência em bases actualizadas e abrangentes com acesso on line
(e.g. B_ON);
A recomendação de maior investimento no que respeita ao acervo da biblioteca tem particular relevância no âmbito da
disponibilização de condições para a investigação dos alunos do programa de doutoramento e para o desenvolvimento de
trabalhos de investigação. O acervo bibliográfico na área do urbanismo não é reduzido mas reconhece-se a necessidade de
maior investimento. Refira-se que esta é uma área em que o investimento é constante e a ampliação dos recursos, quer em
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livro quer digitais, é uma preocupação da direcção do curso e dos serviços de biblioteca e um investimento da
administração. Refere-se a título de exemplo a recente aquisição total de acesso à Base de Dados ABI/INFORM (Texto
integral).
9. criação de espaços de trabalho para docentes e estudantes de modo a assegurar a sua permanência
Considera-se que é do interesse do CE a definição de um espaço onde se possam agrupar as salas de aula/seminário,
espaços de trabalho para estudantes, docentes e investigadores dotados de recursos tecnológicos. No presente momento, a
Direcção de Infra-estruturas e Logística já foi mandatada para proceder aos estudos necessário de forma que no início do
próximo ano lectivo esteja em funcionamento o novo Centro de Doutoramentos da ULHT. Esta medida dará resposta
também a outros programas de doutoramento actualmente em situação idêntica e articula-se igualmente com a criação da
Escola Doutoral, no âmbito Council for Doctoral Education European University Association (EUA) da qual a ULHT é full
member.
Medidas a Curto Prazo - Ao nível da organização interna e mecanismos de garantia de qualidade
10. criação de mecanismos de acompanhamento dos projectos de dissertação com integração de académicos e/ou
especialistas externos à ULHT
A recomendação da CAE revela-se de grande pertinência. O seminário de investigação em urbanismo, no segundo ano do
curso, tem como ponto crucial a apresentação dos resultados de investigação alcançados pelos estudantes. Esta
apresentação é efectuada em fórum, reservado aos estudantes, docentes e investigadores, incluindo-se naturalmente um
conjunto de convidados especialistas que, após as apresentações, estabelecem debate sobre o trabalho de cada um na
perspectiva de auxiliar o desenvolvimento do trabalho e reflectir sobre eventuais problemas na investigação. Este
“Workshop” de investigação decorre desde o momento em que existe 2º ano do curso (1ª edição 2009). Por outro lado, o
regulamento prevê um momento de avaliação prévio ao júri final – júri prévio – que visa a apresentação da tese em
momento prévio à sua conlcusão, onde um júri – que inclui um arguente externo à Universidade – aprecia o trabalho
realizado e efectua as necessárias recomendações tendentes à melhoria do trabalho com vista a sua entrega final e defesa
pública. Neste sentido consideramos que a recomendação da CAE já é acolhida e que deve ser mantida.
11. colocação em prática da comissão internacional de acompanhamento
A Comissão de Avaliação da Formação e Investigação em Urbanismo, que inclui membros internacionais e nacionais,
conforme documento entregue à CAE, foi criada em 2010 e, actualmente, já se encontra em funcionamento. A revisão do
plano curricular ora proposto bem como a reestruturação do Centro de Investigação já foram submetidos a essa Comissão
para acolher os seus pareceres.

B) MEDIDAS A MÉDIO PRAZO
Ao Nível da Investigação e Ao Nível do Corpo Docente
12. reforço de parcerias e participação em redes de I&D
13. participação em projectos de investigação nacionais e internacionais financiados por concurso
14. reforço de valências e competências efectivas de I&D;
O investimento na ampliação das parcerias internacionais no âmbito da investigação é um aspecto crucial a considerar. O
Departamento possui actualmente um conjunto de parcerias – decorrentes de trabalhos de investigação ou propostas
conjuntas, intercâmbio de docentes e investigadores, etc.. – que pretendemos ampliar.
O investimento em investigação (financiada de forma externa ou interna) é um factor crucial. No âmbito das redes
internacionais está em fase de revisão, para que seja novamente submetido no âmbito do 7º Quadro Comunitário de Apoio,
o Projecto de Investigação METRO.SPACES - sendo a ULHT o líder científico e que conta com uma rede de instituições
internacionais como o CESUR - Research Centre of Urban and Regional Systems – IST, Portugal, CREAF - Centre for
Ecological Research and Forestry Applications Spain; IREUS - University of Stuttgart, Alemanha; Institute of Spatial and
Development Planning - Alemanha; IRS - Institute for Social Research, Italia; UB-DEHI - University of Barcelona,
Department of Economic History and Institutions, Espanha; UC-FAUG - Universidad de Concepción, Dep of Architecture,
Urbanism and Geography, Chile; UFPR - Federal University of Paraná, Brasil; UL-IfG - University of Leipzig, Institute of
Geography, Alemanha; UNAM-DU - National Autonomous University of Mexico, Department of Urbanism, Mexico;
UNC - National University of Córdoba, Habitat and Housing Research Institute, Argentina; UPB-LAUR - Pontifical
Bolivariana University, Laboratory of urban studies, Colombia; UPIRS - Urban Planning Institute of the Republic of
Slovenia, Eslovénia; UT-DPRD/DE - University of Thessaly, Dep of Planning and Regional Development, Grécia; AMVA
- Metropolitan Area of the Aburrá Valley, Colombia.
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Por outro lado há já uma bolsa de projectos preparados e validados a submeter no âmbito da FCT, assim que abertos os
concursos.
Refira-se que a recente criação da Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território – Instituto do Território,
acarretou um conjunto de projectos desenvolvidos em parceria – e no âmbito deste Instituto – onde o Centro de Estudos
está envolvido. Dá-se conta dos projetos em curso:
Expansão das segundas residências e planeamento do desenvolvimento territorial em Portugal - SEGREX FCT/PTDC/GEO/68440/2006;
Indicador de Execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (Inserido na Rede Portuguesa para o
Desenvolvimento do Território – Instituto do Território;
Avaliação comparativa da formação e atuação profissional do Urbanista no Brasil e em Portugal – ULHT/Univ
Presbiteriana MacKenzie, São Paulo Brasil/Instituto Superior Técnico;
AL-ATLAS - Atlas interactivo do Alentejo, Algarve e Andaluzia – Universidade de Córdoba/ULHT/Associação de
Municípios do Distrito de Évora
Metro.spaces (Internacional- FP7)- Improving urban spaces towards sustainability in metropolitan areas by collaborative
approach (em reformulação para entrega)
METRO.SCAPES - Improving urban spaces towards sustainability in metropolitan areas by collaborative approach
(Proposta em finalização) (IST/ULHT/Autarquias)
Acolhimento de Bolseiro de Doutoramento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil – Financiada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação, Brasil.

Ao nível dos Alunos
15. criar um sistema de financiamento próprio com acesso a bolsas de estudo e a fundo de apoio a participação dos
alunos em conferencias e a divulgação dos trabalhos.
A Universidade Lusófona possui um Serviço de Apoio e Acção Escolar (SASE), que disponibiliza a informação e apoio
aos estudantes na procura de financiamento para os seus estudos e ainda soluções dedicadas a cada caso na perspectiva de
possibilitar condições para que os estudantes frequentem a formação. Para além do SASE a direcção do Departamento de
Urbanismo disponibiliza informações sobre outras fontes de financiamento específicas (bolsas de doutoramento) e
disponibiliza apoio científico à preparação das propostas.
Relativamente ao apoio através de financiamento próprio a Instituição possui um conjunto de apoios (reduções nos valores
a pagar). No âmbito do Doutoramento, e como medida de incentivo à progressão na carreira e à qualificação dos recursos
humanos, os docentes da ULHT são apoiados na realização de programas doutorais através de comparticipação em 50%
nos valores de propinas a pagar.
A participação dos alunos em conferências internacionais, e nacionais, é apoiada pelo Departamento do ponto de vista
científico. Do ponto de vista financeiro há possibilidade de apoio quer através dos programas de mobilidade, coordenados
pela Direcção de Relações Internacionais e Empreendorismo (DRIE), quer por financiamento da Instituição. De forma
interna, e aproveitando projectos de investigação financiados, a Direcção do Departamento conta criar um fundo específico
para o apoio à disseminação (incluindo a deslocação a conferências), à formação (bolsas totais ou parciais) e à investigação
(fundo para a realização de projectos). Esta medida relaciona-se com a reestruturação do Centro de Investigação (já
referida).
Notas finais
Antes de concluir , refira-se que no relatório da CAE há uma referência a estágios (A.11) que surge de um lapso na
introdução de informação no relatório de auto-avaliação. Registe-se que ao nível 3º ciclo de estudos não se aplicam
estágios, no entanto, e no âmbito dos protocolos existentes e das redes de investigação de que fazemos parte, é
disponibilizado auxílio para que os estudantes possam ingressar em organismos com funções no âmbito do urbanismo ou
em Centros de Investigação desde que desejado ou recomendado no âmbito específico da investigação que estão a
desenvolver.
Também, certamente por lapso da CAE, no relatório faz-se referência aos alunos que ingressam ao abrigo do programa
maiores de 23 anos, que não se adequa a este ciclo de estudos. No seguimento desta consideração é ainda referido que o
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horário das aulas é noturno. Refira-se que o horário do curso é diurno sendo definido em momento prévio ao início das
aulas, devidamente divulgado ao corpo docente e estudantes (com os respetivos manuais do discente e do docente), e
sempre cumprido a 100%.
Nos relatórios da CAE ( oral e escrito), foi referida a fraca disseminação dos resultados alcançados no âmbito do
doutoramento. Refira-se que após essa recomendação foram desencadeados mecanismos de envolvimento dos doutorandos
na disseminação mais efectiva dos resultados de investigação tendo já sido aprovados artigos em congressos internacionais
e enviados resumos, inclusivamente, para o Fórum Urbano Mundial, a realizar em Setembro em Nápoles.
Relativamente à necessidade de existência de artigos publicados em revistas com peer review é de destacar que os artigos
publicados que foram apresentados à CAE, durante a visita à IES, constam em revistas com peer review internacionais. A
revista Malha Urbana, do Departamento de Urbanismo, tem conselho de revisão internacional por pares.
Em conclusão, interessa referir que os aspectos evidenciados no relatório da CAE tiveram a nossa maior atenção e que se
transpõem nos procedimentos já iniciados tendentes à melhoria da qualidade do 3º ciclo de estudos em Urbanismo. As
medidas necessárias ao cumprimento das recomendações efectuadas estarão efectivamente implementadas no início do
próximo ano lectivo (2012/2013). A Direcção do Ciclo de Estudos conta que com as medidas implementadas, e a
implementar, partindo das recomendações da CAE, será possível evidenciar um conjunto de melhorias no ensino e
investigação em Urbanismo, na ULHT.
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We have taken an assertive stance regarding the content of the feedback and final recommendation provided by the EEC
(External Evaluation Commission) for the conditional accreditation of the Cycle of Studies (CS), as well as the
improvement proposals contained thereto.
Following the self-evaluation process, conducted according to the model requested by the A3ES, of the reception, dialogue
and reflection carried out by the Panel of Experts, the internal debate that followed involving the teachers and students of
CS and the detailed analysis of the said report in conjunction with head academic bodies and the ULHT´s Quality
Management Service, it is our duty to present the following document containing our Response to the EEC Report, Process
no. CEF/0910/27076.
The report submitted contains useful information to improve the operation of the 3rd cycle course in Urban Planning. In
general, the EEC had already disclosed that information during the oral presentation of the report, after which correction
mechanisms were immediately put into place.
There are two crucial points that give context to this cycle of studies, 1) it was created recently, and is only now finishing a
complete 3 year cycle and 2) this cycle of studies´ specific area, Urban Planning in Portugal lacks references in
international practices generating little offer. In Point 1.4 of the Report, the EEC states that it is exaggerated to say “the
ULHT is the only higher education institution in Portugal holding regular courses in Urban Planning in all three higher
education cycles of studies”. It is important to emphasise that peers that dedicate themselves to teaching this subject attest
this reality and there is no other course offering all three cycles of studies nationwide. This does not mean that there are
recognised courses in Urban Planning, especially in second and third study cycles at other institutions or courses in related
fields that cover urban issues that are connected to specific courses from other areas.
Following EEC´s visit, the Internal Evaluation Commission and the Head of the Cycle of Studies began an evaluation
process to revise the Curricular Plan, the research structure and the need to give more external exposure to the course's
results.
The revision of the Study Plan has been concluded. The adaptation process of the research and development area in Urban
Planning included the definition of main research lines in compliance with the Cycle of Studies´ objectives and the PhD
Programme's Study Plan was restructured based on the following principles:
1 Urban Planning is a science, with its own field of action based on the analysis of the territory and factors that take place
thereto that fosters balanced land planning and management according to community needs whilst valuing material and
immaterial resources;
2 Territory is material and immaterial space constituted by natural and constructed factors that must be managed in a
convenient manner to assure quality of life for populations;
3 Urban Planning should be understood as a comprehensive area that covers a group of specific features rather than one
single feature and supports a group of subject areas;
4 Urban Planning depends on the interaction between different factors and is supported on other sciences to foster quality
of life for populations;
5 Urban Planning practice in Portugal is based on actions that are not theoretically defined and the results fall short of what
would be expected and therefore research must be fostered in this scientific area, including adequate training;
6 The guiding principles of the Urban Planning course are based on the recommendations of the European Council of Town
Planners, on the European Association of Urban Planning Schools, and current practices applied in different international
schools;
7 Urban Planning supports itself on technological tools that should be an integral part of the course but it is also a playing
field in research;
8 The research to be developed must support the theories taught in the courses, promote new approaches to land planning
and management and consolidate tools supporting the professional practice;
9 It is crucial to develop a group of non-graduate courses that foster the professional valorisation of town planners,
disclosing research results but also allow students from areas related to Urban Planning to obtain training that will enable
them to work in this subject area;
10 It is important to foster networks and partnerships that support the activities to be developed and divulge results
obtained;
11 Since the University is a Full Member of the European Association of Urban Planning Schools (AESOP) and given the
international networks established, it must comply with international recommendations in the scope of Urban Planning
education and research.
Based on these assumptions, our reply to the EEC report is given on the basis indicated for the recommendation of
conditional accreditation (point 10.2)
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Short term measures - Study Plan
1. redefining priority education and research areas in direct correlation with the content of curricular units
3. redefining teaching-learning methodologies adopted in curricular units considering the need to foster scientific
research practices
4. redefining content and classroom hours of Research methods in Urban Planning curricular unit in order to
make the course operational right from the first year.
In order to sustain education and connect it more adequately to research, we have decided to restructure the Studies Centre
whilst taking advantage of the synergies fostered with other national and international research centres. The restructuring,
based on the principles described above, is based on three transversal types of research that support education, foster
theoretical knowledge and transform it into a useful tool that serves the community. They are as follows: Theoreticalconceptual research, Operational research, Research applied to Community Services. Although the Studies Centre already
developed research based on these principles, there was a need to emphasise those principles.
The research areas defined for socio-Urban Planning research and development considered priority education and research
areas in the scope of the PhD programme are as follows:
Natural Environmental and Urban Landscape; Constructed Environment, Infrastructures, Equipment and Transportation;
Applied Urban Planning and Urban Design; Society, Governance and Territorial Administration and; Information
Technologies and Urban Planning.
In this regard, changes were made to the Programme's Study Plan that do not change the scope and the course's central area,
nor its duration which had already been discussed with competent bodies and duly validated to carry out the necessary
procedures for publication. EEC´s recommendation emphasised that this change was imperative. We accepted that fact by
introducing a curricular unit in the first year of the course related to research methodologies in Urban Planning. Note that in
the scope of the course's authorisation process in 2008, the Evaluation Commission recommended that the methodologies
curricular unit be included in the programme's second year and not the first as was suggested in the original proposal
submitted. In order to include the methodologies curricular unit the Study Plan was reorganized for a more efficient
adaptation to the areas defined for the research centre. The change to be implemented, in effect as of the next academic
year (2012/13), changes the Study Plan and Curricular Units as follows:
1st Year
> Natural Environment and Urban Landscape (1st year, Annual, Workshop, 300h (24h contact);12 ECTS);
>Constructed Environment, Equipment and Transportation (1st year, Annual, Workshop, 300h (29h contact);12 ECTS)
> Applied Urban Planning and Urban Design (1st year, Annual, Workshop, 350h (41h contact);14 ECTS)
>Society, Territorial Administration and Governance (1st year, Annual, Workshop, 350h (36h contact);14 ECTS)
>Research Methodologies in Urban Planning (1st year, Annual, Theoretical-Practical, 200h (20h contact);8 ECTS)
2nd Year
>>Research Workshop on Urban Planning (2nd year, Annual, Workshop, 420h (28h contact);15 ECTS)
>>Thesis (2nd year, Annual, Tutorial Guidance, 1260h (30h contact);45 ECTS)
3rd year
>>>Thesis (3rd year, Annual, Tutorial Guidance, 1680h (30h contact);60 ECTS).
The curricular units correspond to the research and development areas defined and there is a Plan for the transition of
existing Curricular Units to these new units.
We believe this way we are promoting the integration of research practices in the entire course.
2. increasing the level of demand of curricular unit content and evaluation methods according to an advanced and
specialised education
In regards to the evaluation methodology, and considering EEC´s recommendations, a study is underway to conciliate the
methodology used at the moment, that covers all curricular units, with a methodoloy centred on the evaluation of each
curricular unit. This new evaluation method under consideration is being debated in the scope of the scientific Commission
and shall be implemented in the next academic year (2012/2013).
Short term measures – Teaching staff
5. increasing scientific skills and competencies of teaching staff, based on R&D practices and work published in
accordance with 1);
As referred in the EEC Report the teaching staff from the PhD programme “complies with legal requirements, The vast
majority hold PhDs and are in the institution in full time”. Nonetheless, there will be an ongoing increase of teaching staff
and research in this area with the involvement of course graduates, an important resource to strengthen the research and
teaching team.
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EEC believes that increasing the teachers´ skills and competencies is extremely important to improve the quality of the
course. The changes made (see Answer Point 1, 2 and 4) shall place researchers and teachers in research lines according to
their area of expertise that will make research work easier. We believe that this reorganisation shall contribute to increasing
investments in research short term. Furthermore, after the reformulation, there are research projects are already underway
(funded and a joint initiative with international networks) that include students attending the PhD course in accordance with
the research theme they are working on (see Points 12), 13) and 14) of this report).
6. creating the conditions for teachers to be granted specific periods to carry out scientific assignments (for example,
sabbatical leave; staying at national and international reference R&D centres)
The hiring model for teachers and researchers used at the Institution includes mechanisms that assure the conditions for
teachers to be granted time to complete scientific work. These conditions are assured, for example by granting some weekly
hours to research that increase in proportion to the assignments/ projects the teachers are carrying out.
The HEI has a large number of protocols with national and international institutions and is integrated in European teacher
and research exchange programmes – as well as specific protocols, for example the protocol with the California
Polytechnic University (CALPOLY).
Naturally, EEC´s recommendation shall be taken into account in order to develop existing Protocols and creating the
conditions to conclude scientific work.
7. revising the institutional framework of Urban Planning teachers at accredited research centres.
The reformulation of the research centre will entail its accreditation at the FCT. This process does not depend on the
University but it's a prime objective to submit the evaluation to the new studies centre as soon as the tender opens. In the
meantime, following the EEC´s visit, the University – and more specifically the Urban Planning Department- joined, as
founder, the Scientific Network for Territory Development – Territory Institute where national partnerships were
established in a more effective manner. In the scope of the Territory Institute, there are a number of reference research
centres with whom it is now easier to establish partnerships and research and project exchanges. Furthermore, the members
of the Urban Planning Department are members of the network's bodies, in which the following institutions take part:
University of Algarve; Atlântica University; University of Aveiro; Beira Interior University; Lusophone University;
University of Minho; New University of Lisbon; Faculty of Sciences and Technology; University of Trás-os-Montes e Alto
Douro; National Civil Engineering Laboratory; Polytechnic Institute of Coimbra; Polytechnic Institute of Leiria;
Polytechnic Institute of Lisbon; Institute for Welding and Quality; Cesnova – Centre for Studies in Sociology of the New
University of Lisbon. We think that by fostering this network it is possible to foster research partnerships and research and
teacher exchange programmes.
Short Term Measures – Resources
8. Reinforcing bibliographic resources especially updated and comprehensive resources with online access (for example,
B_ON);
The recommendation entailing the most significant investment regarding the library collection is in assuring that students
attending the PhD programme are given the right conditions to do research and develop research assignments. The
bibliographic Urban Planning collection is not small but we recognise that a larger investment is required. Please note that
this is an area in which we invest constantly and the course's management, library services and administration are always
concerned in expanding resources, both books and digital resources. For example, we recently acquired full access to the
ABI/INFORM database (Full texts).
9. creating work areas for teachers and students to ensure they remain onsite
We consider that it would be in the interest of the cycle of studies to have a space with classrooms/workshops, workspaces
for students, teachers and researchers, equipped with technological resources. At the moment, the Infra-structure and
Logistics Directorate has been ordered to carry out the necessary studies so that in the next school year ULHT´s new PhD
Centre is functioning. This measure will also be an answer for other PhD programmes that are currently in a similar
situation and at the same time, proceed with the creation of the Graduate School, in the scope of the Council for Doctoral
Education European University Association (EUA) of which the ULHT is a full member.
Short term measures - Internal organisation and quality assurance mechanisms
10. creating monitoring mechanisms for dissertation projects that include the integration of academics, and/or
specialists external to the ULHT
EEC´s recommendation is very important. The research workshop in Urban Planning, in the second year of the course has
as its main purpose the presentation of research results attained by students. The presentation is held in a forum open to
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students, teachers and researchers as well as expert guests. After the presentations are over, a debate is held on each
assignment to assist in the development of the work and give thought to any eventual research problems. This research
Workshop is held since the 2nd year the course was open (1st edition 2009). On the other hand, the regulation includes an
evaluation moment prior to the final jury – previous jury – with the objective to present the thesis prior to its conclusion, in
which a jury – which includes an examiner external to the University– assesses the work completed and gives any
necessary recommendations that may help improve the work for the final delivery and public defence. Therefore, we
consider that we already follow EEC´s recommendation and it shall be maintained.
11. putting the international monitoring Commission into practice
The Urban Planning education and research evaluation Commission, that has international and national members, in
accordance with the document submitted to the EEC, was founded in 2010 and is already operating. The revision of the
curricular plan proposed as well the restructuring of the research centre has been submitted to that Commission to collect
views.
B) MEDIUM TERM MEASURES
Research and Teaching
12. strengthening partnerships and participation in R&D networks
13. participating in national and international research projects funded through tenders
14. reinforcing R&D effective skills and competencies;
It is vital to invest in the expansion of international partnerships in research. The Department currently has a group of
partnerships – from research assignments or joint proposals, teacher and research exchange, etc.. – that we intend on
expanding.
Investing in research (funded externally or internally) is crucial. In the scope of international networks, the
METRO.SPACES Research Project is in its review phase before it is submitted once again to the 7th Community Support
Framework - the ULHT is the scientific leader and has a network of international institutions such as CESUR - Research
Centre of Urban and Regional Systems – IST, Portugal, CREAF - Centre for Ecological Research and Forestry
Applications Spain; IREUS - University of Stuttgart, Germany; Institute of Spatial and Development Planning - Germany;
IRS - Institute for Social Research, Italy; UB-DEHI - University of Barcelona, Department of Economic History and
Institutions, Spain; UC-FAUG - Universidad de Concepción, Department of Architecture, Urban Planning and Geography,
Chile; UFPR - Federal University of Paraná, Brazil; UL-IfG - University of Leipzig, Institute of Geography, Germany;
UNAM-DU - National Autonomous University of Mexico, Department of Urban Planning, Mexico; UNC - National
University of Córdoba, Habitat and Housing Research Institute, Argentina; UPB-LAUR - Pontifical Bolivariana University,
Laboratory of urban studies, Colombia; UPIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Slovenia; UTDPRD/DE - University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Greece; AMVA - Metropolitan
Area of the Aburrá Valley, Colombia.
On the other hand, several projects have been prepared and validated for submission in the scope of the FCT as soon as
tenders are issued.
Please note that the recent creation of the Portuguese Network for Territorial Development – Territory Institute, included
several projects developed in partnerships – and in the scope of this Institute– in which the Studies Centre is involved. List
of ongoing projects:
Expansion of second homes and land development planning in Portugal - SEGREX - FCT/PTDC/GEO/68440/2006
Indicator of Implementation of Municipal Plans for Territorial Planning (Housed in the Network for the Development
Planning - Planning Institute;
Comparative evaluation of training and professional work of urban planner in Brazil and Portugal - ULHT / Univ
Presbyterian MacKenzie, Sao Paulo Brazil / Instituto Superior Técnico;
Al-Atlas - Atlas Interactive Alentejo, Algarve and Andalucia - University of Cordoba / ULHT / Association of
Municipalities of the District of Évora
Metro.spaces (FP7-International) - Improving urban spaces Towards sustainability in metropolitan areas by collaborative
approach (in redesign for delivery)
METRO.SCAPES - Improving urban spaces Towards sustainability in metropolitan areas by collaborative approach
(Proposal being finalized) (IST / ULHT / Local Authorities)
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Reception of Doctoral Fellow (sandwich bag) at the Catholic University of Sao Paulo, Brazil - Funded by the Coordination
of Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) / Ministry of Education, Brazil.
Students
15. creating a specific financing system with access to scholarships and a support fund, student participation in
conferences and giving exposure to work.
The Universidade Lusófona has a Student Welfare Service (SASE) that provides information and support to students
seeking financial aid for their studies as well as solutions for each case in order to assure the conditions for students to
attend courses. Besides the SASE, the Head of the Urban Planning Department also provides information on other specific
funding sources (PhD scholarships) and grants scientific aid in the preparation of proposals.
Regarding support through own financing, the Institution has several support options (reductions in the amount payable). In
the scope of the PhD, and as a measure to encourage career progression and the qualification of human resources, ULHT
teachers taking PhD programmes benefit from a 50% reimbursement in the tuition amount.
The Department supports the participation of students in international and national conferences in a scientific point of view.
From a financial point of view, aid is given through mobility programmes and financing from the institution – coordinated
by the Directorate of International Relations and Entrepreneurships (DRIE). Internally, and by building on funded research
projects, the Head of the Department plans to create a specific fund to foster dissemination (including travelling to attend
conferences), courses (total or partial scholarships) research (scholarships to carry out projects). This measure is connected
to the restructuring of the Research Centre (as mentioned previously).
Final Remarks
Before concluding this report, it is important to refer that the EEC report mentions internships (A.11) which was our
mistake when entering information in the self-evaluation report. The 3rd cycle of studies does not include an internship.
However, and in the scope of existing protocols and research networks we take part in, students are given support when
placing them in organisations to work in Urban Planning or in research and development centres, as long as it is desired or
recommended in the specific scope of the research they are carrying out.
Furthermore, certainly by mistake, the EEC report mentions students that are admitted in the scope of the programme for
adults over age 23, which does not suit this cycle of studies. Furthermore, it also refers that the classes are held in the
evening. Please note that the course is held during the day and the schedule is defined before classes begin and teachers and
students are duly informed (with the respective teacher and student manuals), and concluded 100% at all times.
Both in oral and written report mentioned poor disclosure of the results obtained in the PhD course. Please note that after
the recommendation was given, mechanisms were put into place to involve PhD students in a more effective dissemination
of research results, articles have been approved in international congresses, and resumes have been sent to the World Urban
Forum that will be held in September in Naples.
Regarding the need for articles published in magazines with peer review, we would like to highlight that the published
articles submitted to EEC are in magazines with international peer review. The magazine Malha Urbana, from the Urban
Planning Department has an international peer review Commission.
In conclusion, we would like to highlight that we gave our utmost attention to the aspects emphasized in the EEC report
and procedures are currently underway to improve the quality of the 3rd Cycle of Studies in Urban Planning. The measures
required to fulfil the recommendations will be effectively implemented at the beginning of the next school year
(2012/2013). The Head of the Cycle of Studies believes that the measures that have been implemented and the ones that
will be implemented based on EEC´s recommendations will1 improve the conditions of education and research in Urban
Planning.
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