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INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA - ISMAI 
Pronúncia ao Relatório Preliminar da Comissão de Avaliação Externa 

(Processo AINST/16/00116) 

A receção do Relatório Preliminar (RP) da CAE, respeitante à avaliação da Instituição, permite-nos 
antecipadamente referir que correspondeu à expectativa criada pelo Relatório oral e preliminar, 
exposto pela mesma no final da visita que ocorreu em 26 e 27 de fevereiro de 2018. 
O Relatório evidencia a preocupação de rigor, isenção e objetividade, perante os dados disponíveis, 
obtidos pela metodologia convencionalmente adotada, consubstanciada nos depoimentos dos 
representantes de todos os setores de atividade que integram o sistema organizacional e institucional. 
Apesar desse reconhecimento, o exercício de contradição em relação a situações associadas às 
perceções dos alunos, de alguns docentes e até, de não docentes, nas mais diversas vertentes e 
conexões, sem que possa levantar quaisquer dúvidas ou reticências em relação ao elevado mérito na 
elaboração do Relatório, justifica-se que seja feito, aliás, com iguais preocupações, na linha de 
relacionamento bilateral de confiança, pautado por princípios com sentido de responsabilidade, moral 
e ético. 
Nesse sentido, seguindo a sequência do Relatório em questão, oferece-nos expressar o que se segue: 

I – Avaliação da Instituição 

Requisitos Gerais 

A3. Projeto educativo, científico e cultural da instituição   
A3.2. Nada a opor. Apenas como correção, referimos que a Instituição foi criada em 1990, o que 
corresponde a cerca de 27 anos e que, presentemente, o ISMAI dispõe de uma oferta educativa de 14 
licenciaturas, 14 mestrados e 2 doutoramentos. 

A4. Organização e gestão 
A4.1.2. Nada a opor ao constante no 1º parágrafo, ressalvando, somente, o facto do Conselho Geral 
ser composto por 15 membros. Porém, no 2º parágrafo, sem deixar de respeitar o ponto de vista 
defendido em relação ao Conselho Científico, na definição das políticas científicas, compete-nos referir 
que há articulação sintonizada entre o Conselho Científico e as Direções das seis unidades de 
investigação, ainda que as opções e as decisões tomadas, por vezes, posteriormente, não venham a 
corresponder às estratégias concertadas. 

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento 
A4.2.2. No plano mais específico relativo ao Conselho Científico, o RP merece alguns reparos. Assim, 
o RP refere "As suas reuniões (do Conselho Científico) têm uma periodicidade reduzida (3 reuniões por 
ano), embora muitos dos temas que resultam das suas atribuições sejam tratados pela respetiva 
Comissão Permanente (CP)...O funcionamento dos Conselhos Científico e Pedagógico processa-se de 
acordo com os respetivos regulamentos. A reduzida periodicidade das reuniões do Conselho Científico 
introduz eventuais dúvidas sobre o acompanhamento que esse órgão faz das orientações científicas 
do ISMAI". Esclarece-se que não foi considerado claramente o explicitado no Artigo 26º dos Estatutos 
do ISMAI. O CC reúne ordinariamente três vezes por ano e extraordinariamente sempre que tal for 
julgado necessário, o que acontece na prática. Assim, em 2015, 2016 e 2017, o CC reuniu em sessão 
plenária, respetivamente, por 8, 6 e 8 vezes. Para além disso, as reuniões da CP foram em 2015, 2016 
e 2017, respetivamente, 10, 12 e 7. O total de reuniões do Conselho Científico foi, assim, de 18, 18 e 
15, em 2015, 2016 e 2017, respetivamente.  
Em 2015, o Conselho Científico promoveu ainda uma reunião sobre 1) informação e troca de 
experiências no âmbito das candidaturas a financiamento de projetos de investigação científica, 2) 
aspetos a implementar no ISMAI que possam constituir-se como uma mais valia para os investigadores 
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e o êxito das candidaturas, e 3) debate de experiências no âmbito dos cursos do 3.º ciclo submetidos à 
A3ES. 

A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento 
A4.3.2. Neste ponto, antecipamos o que deverá ser repetido mais adiante – a falta de carreira docente 
própria, tendo como principal causa o incumprimento do artigo 53º do RJIES, da responsabilidade do 
governo; é inquestionável, que a matéria se reflete na falta de total empenhamento por parte de vários 
docentes. 

A4.4. Sistema interno de garantia de qualidade 
A4.4.2. O desenvolvimento e implementação da totalidade do Sistema Interno de Garantia da 
Qualidade (SIGQ) é um objetivo estratégico nuclear da entidade instituidora do ISMAI, a Maiêutica, pelo 
que, a manifestação de interesse em submeter à A3ES, para auditoria, o seu Sistema Interno da 
Qualidade, será confirmada, logo que se abra uma janela de oportunidade, antes do final do ano. 
De relevar que a organização e condução dos processos de garantia da qualidade em curso no ISMAI, 
inserem-se no desenvolvimento de uma “cultura da qualidade” sistémica, assumida por todos os 
setores da Instituição, tendo como referência os Padrões e Orientações Europeus para o Ensino 
Superior, na versão ESG 2015. 
Acrescenta-se que a política institucional para a qualidade envolve estruturas e mecanismos instituídos 
e enquadrados no Manual da Qualidade em aplicação, avaliando todas as atividades essenciais e 
respetivos agentes. Cientes de que a dicotomia - avaliação interna/avaliação externa - são vertentes 
complementares, e que a garantia da qualidade e a melhoria contínua são responsabilidade primária 
da Instituição, para uma maior transparência organizacional, será dada uma particular atenção a 
preceitos como: 

 Estatuto da Carreira Docente; 
 Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente; 

 Plano de formação docente; 
 Relatórios de Autoavaliação do Ciclo de Estudos (RACE); 

 Objetivos estratégicos desdobrados em indicadores e metas. 

A5. Ensino  
A5.1. Procura e acesso 
A5.1.2. Neste ponto, lê-se no relatório que o ISMAI “[…] acolhe um número variável de estudantes 
estrangeiros, embora nunca superem, por ano, algumas dezenas.” Permito-me aqui esclarecer que o 
ISMAI acolheu no ano letivo 2017/2018, um total de 236 estudantes de 24 nacionalidades (126 
estudantes em mobilidade e 110 estudantes estrangeiros) e que o número total de estudantes de 
outras nacionalidades nos últimos cinco anos tem rondado anualmente as duas centenas, tendo sido 
ultrapassado esse número em 2017/18 como resultado da ação de internacionalização, principalmente 
no Brasil, mas também noutros países. As expetativas para 2018/2019 apontam para as três centenas. 
Adianta-se que além dos protocolos de cooperação com universidades do Brasil e Cabo Verde, e dos 
acordos Erasmus+ com 27 países, estão ativos também protocolos com IES de outras nações 
extracomunitárias, nomeadamente de Angola, Moçambique, Bolívia, Colômbia, Equador, Honduras e 
Coreia do Sul. Pela primeira vez, o ISMAI recebeu este ano letivo, estudantes das Honduras e do 
Panamá. 
No que respeita à mobilidade outgoing, o número de fluxos ronda anualmente uma centena de 
estudantes, em resultado de sessões de divulgação, duas vezes no ano, que incluem testemunhos de 
estudantes in e out. Considera-se que o desconto nas propinas aplicado a estudantes em mobilidade 
tem sido um bom estímulo. 
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A participação de estudantes em projetos internacionais reveste-se também de grande importância 
para a sua formação, aquisição de competências e empregabilidade. De salientar que o ISMAI aderiu 
este ano letivo ao projeto Blended-AIM (Blended Academic International Mobility) como parceiro 
associado, tendo financiado institucionalmente todas as atividades e mobilidades dos estudantes e 
docentes envolvidos. O projeto proporciona a oportunidade de 20 estudantes de 10 IES de 8 países, e 
respetivos docentes responsáveis, participarem no planeamento de negócios de empresas 
estrangeiras integrados numa equipa internacional multidisciplinar. Nesta edição, cooperaram com 2 
startups (Epihunter, da Holanda; Knowledge Flow, da Bélgica), no desenvolvimento do programa de 
aceleração imec.istart.  
 

A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho 
A5.4.1. A Instituição preocupa-se e toma medidas reconhecidas pela CAE, consideradas adequadas na 
monotorização da empregabilidade e no apoio a estudantes visando a inserção no mercado de 
trabalho. Porém, a experiência assegura-nos que a eficácia centra-se mais na dinâmica da economia 
do que nas estratégias seguidas. 

A6. O corpo docente 
A6.1. Consideramos que temos cumprido integralmente os requisitos legais respeitantes à 
acreditação dos cursos de todos os graus, conforme o Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março e as 
sequentes alterações. 
Apraz-nos referir que, dos 13 docentes associados, só confirmamos 7, e dos docentes catedráticos, 
confirmamos 3. 
Acrescenta-se ainda que, no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade, será incorporado o 
Estatuto da Carreira Docente do ISMAI e o Regulamento de Avaliação do Desempenho, protegendo, 
evidentemente, a sustentabilidade financeira, bem como a dignidade institucional, em prol da 
Instituição e, concomitantemente de todo o corpo docente e não docente, permanentemente motivados,  
como é desejável, independentemente dos demais fatores que poderão condicionar a sua qualidade de 
vida. 

A7. Atividade científica e tecnológica  
A7.1.2. A Instituição estará atenta à legislação anunciada, na sequência do Relatório da OCDE de 
fevereiro de 2018, mas não oficializada, respeitante às eventuais alterações na orientação do sistema 
científico, quer no que se prende com a filosofia organizacional de sustentação a nível institucional, 
como a nível nacional. Há disponibilidade e empenhamento para proceder à necessária adequação. 
Independentemente do que vier a ocorrer, de realçar que o estatuto do Instituto Universitário da Maia 
– ISMAI de estabelecimento de ensino universitário, reitera como nuclear a estratégia na ação da 
valorização do conhecimento. Evidencia-se, assim, a estrutura investigativa da instituição, não só 
através da rede de 6 unidades de investigação integradas na sua estrutura interna e articuladas com 
os vários domínios científicos presentes nas atividades de formação, de resto, onde está inscrito mais 
de 90% do corpo docente, estrutura que conta com o apoio financeiro da entidade instituidora que 
dedica uma rúbrica do seu orçamento anual à investigação, como na participação efetiva em 4 centros 
do universo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Neste caso, sublinhe-se que o ISMAI é entidade 
cofundadora do CIDESD - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (UID- 
4045 FCT), avaliado com Very good, onde participa na gestão científica e financeira da unidade, tendo 
na última renovação de equipas duplicado o número de investigadores participantes e sendo um deles, 
inclusive, vice-Diretor da unidade. O ISMAI participa também na gestão científica e financeira do CPUP 
– Centro de Psicologia da Universidade do Porto (UID- 50, FCT), avaliado com Excellent, onde também 
reforçou a presença de docentes/investigadores da área da psicologia. Ambos os centros respaldam 
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os doutoramentos, respetivamente, em Ciências do Desporto e em Psicologia do ISMAI. Acresce ainda 
a participação no CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (UID-4011-
FCT), avaliado com Very good, com participação na sua gestão científica, cuja coordenação de um dos 
seus 3 grupos (o de Turismo) é assegurada por um docente/investigador do ISMAI, bem como a 
participação na comissão executiva/diretiva do Centro. Do mesmo modo, o ISMAI é instituição 
participante do CIAC –  Centro de Investigação em Artes e Comunicação (UID- 4019 - FCT), avaliado com 
Very good.  
Outra linha da política de investigação está plasmada num alargado plano de projetos estruturantes 
que têm vindo a ser desenvolvidos, de elevada envergadura financeira e com pertinente transferência 
de conhecimento e de aplicação. Presentemente, estão em curso e/ou tramitação mais de quatro 
dezenas de projetos de investigação fundamental e aplicada de várias áreas (ex. financiamento colhido 
em programas como os concursos Portugal 2020/FCT, Programa EEA Grants, Erasmus+ KA2, INTERREG/ 
POCTEP ou FEDER) envolvendo um financiamento de mais de 3 M de euros.  

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade 
Esta Instituição, na viragem do século, prestou um valioso contributo na formação de recursos 
humanos, concretamente, a nível do correio eletrónico, comércio eletrónico, internet e outros aspetos 
informáticos, em resposta a solicitações do exterior. A prestação de serviços em museus, como 
Serralves, Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante, empresas financeiras como L. J. Carregosa, S.T.C. 
do Porto, etc foi relevante. A experiência e o sucesso dos docentes/técnicos envolvidos nesses serviços 
permitiram o seu desenvolvimento no Maia Digital, um dos 25 projetos que no início do século 
revolucionaram as TIC’s em Portugal. No caso, na avaliação intermédia do projeto, por volta de 2006, 
a comissão responsável considerou a Maia na vanguarda da Europa, tendo como principal incidência 
na formação de recursos humanos e aquisição de equipamentos, o que favoreceu os hospitais, juntas 
de freguesia e muito especialmente escolas de todos os subsistemas de ensino. A acumulação dessa 
experiência prosseguiu na Associação Porto Digital, ao serviço da qual ainda continuam vários docentes 
do ISMAI a participarem como técnicos qualificados. Se a nível das ciências informáticas o contributo 
do ISMAI tem sido notável, a sua influência na sociedade, tem-se refletido transversalmente nas 
empresas e muito especialmente, a nível da manutenção da saúde, através de projetos que têm 
contemplado privilegiadamente o envelhecimento ativo, com o envolvimento do Departamento de 
Educação Física e Desporto e do de Ciências Sociais e do Comportamento que se tem distinguido a nível 
nacional no combate à depressão. 
Por isso, e por tudo que não é possível citar onde se inclui o contributo para o desenvolvimento do 
Turismo no Vale do Douro, como concorrente do Reno e do Danúbio, não é aceitável que a política de 
prestação de serviços se resuma a uma expressão reticente como sugere a referida «Em parte». 

A7.2.2. Aceita-se a abordagem tangencial do relacionamento da Instituição com a sociedade, pela 
forma de prestação de serviços, com a participação da psicologia, da criminologia, das TIC’s, do turismo 
ou até das artes. Porém, o cenário apresentado não permite avaliar a realidade, na sua verdadeira 
dimensão. Ao longo deste documento tornar-se-á evidente. 

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias 
Aceita-se que «As atividades de extensão e os projetos desenvolvidos pelos Departamentos e pelas 
unidades de I&D são responsáveis por uma pequena parcela das receitas próprias». Reconhecemos 
que teremos que ser mais ativos como promotores, do que parceiros, participantes ou prestadores de 
serviços. A maturidade alcançada e a qualidade de serviços concretos, bem justifica a aprovação de 
projetos que, critérios polémicos ou duvidosos, não têm permitido contemplar um grande número de 
candidaturas bem sustentadas. 
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A8. Políticas de colaboração nacional 
Sendo a Maiêutica, membro da AEP, membro do TECMAIA (Parque Tecnológico da Maia), parceiro de 
várias Câmaras Municipais com base em numerosos protocolos celebrados com o ISMAI, de conexão 
com todas as áreas científicas, não se pode aceitar que se dispõe de uma política institucional para a 
cooperação apenas «Em parte». Trata-se de uma política à dimensão da instituição e a comparabilidade 
só poderá ter verificação com padrões próximos, também eles difíceis de referenciar, a nível nacional. 

A9. Políticas de internacionalização  
A9.1. Não se aceita «Em parte», porque existe uma política institucional de internacionalização de que 
há abundante evidência ao longo deste documento. 

A9.2. Neste ponto menciona-se que a “a presença do ISMAI em feiras, a preparação de cursos 
conjuntos e a presença cruzada de estudantes de doutoramento são aspetos que carecem de maior 
atenção […]”. 
No que concerne às feiras educativas, gostaríamos aqui de informar que está já prevista a participação 
do ISMAI nas feiras EducAngola e EducaMoçambique, com o objetivo de atrair mais estudantes dos 
países de língua oficial portuguesa (questão referida também no ponto A5.1.2), bem como na Expo 
Posgrados, na Colômbia, para atração de estudantes para os cursos de 2º ciclo (mestrados e recém-
criadas pós-graduações). 
Relativamente a cursos conjuntos, permito-me referir que o Doutoramento em Criminologia, em 
processo de acreditação, foi proposto em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela 
(Espanha). Acrescenta-se, também, que se encontra em ativo desenvolvimento um acordo de 
creditações com a UNICURITIBA (Brasil) para o 1º ciclo em Psicologia, com o objetivo de proporcionar 
aos estudantes a possibilidade de obtenção do grau em Portugal e no Brasil. Ainda em colaboração com 
a UNICURITIBA, está a ser articulada a atividade conjunta de ensino “Management Hands On”, que 
envolverá estudantes e docentes de ambas as IES na análise de case-studies na área da Gestão do 
Desporto. 
Quanto à presença cruzada de estudantes estrangeiros de doutoramento, embora ainda reduzida, 
parece-nos ser relevante clarificar que tem sido prática no ISMAI acolher estudantes de doutoramento 
e investigadores nos diferentes centros de investigação. No presente encontra-se uma investigadora 
da Universidade da Corunha (Espanha) a realizar um período de Pós-Doutoramento no ISMAI, 
participando no projeto de investigação “RPP55 / 2015 LFF-Instituto Universitário da Maia”, elaborando 
em coautoria artigos científicos, de momento em fase de revisão, colaborando ao mesmo tempo na 
organização do 1º Congresso Internacional de Ciências Empresariais, representando a instituição 
parceira na realização do evento. 

A10. Instalações 
A10.2. No que concerne à Biblioteca, aceita-se com reticências a expressão «...o espólio bibliográfico 
em papel é pouco expressivo.». 
Impõe-se sublinhar que a época das bibliotecas com maiores espaços do que salas de aula como 
acontecia e ainda acontece nas instituições anglo-saxónicas e francófonas, foi ultrapassada pelos novos 
instrumentos de consulta, sobretudo pelas novas tecnologias. A observação merece ser respeitada, o 
que significa que a situação deverá ser melhorada, embora tendo bem presente que há uma enorme 
rutura em relação ao passado no que se prende com o acervo bibliográfico. 
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A11. Serviços de Ação Social 
A11.2. Relativamente a este campo de relevante significado, apraz-nos apresentar o quadro evolutivo 
de candidaturas e bolsas atribuídas pela DGES, nos últimos anos: 

Ano letivo Candidatos Bolseiros 
2012-2013 1421 847 
2013-2014 1269 853 
2014-2015 1312 892 
2015-2016 1167 883 
2016-2017 1187 880 
2017-2018 1185 906 (sujeito a alteração) 

A12. Informação para o exterior 
A12.2. Como é difícil de aferir, rigorosamente, o que é uma publicitação de forma adequada, 
aceitamos a avaliação. 
Igualmente se aceita a falha da ausência dos Relatórios de Autoavaliação na página do ISMAI – após 
o Relatório Final. A mesma será reparada, após o Relatório Final. 

 

II – Avaliação das Unidades Orgânicas  

B1. Ensino 
B1.1. Adequação da oferta educativa 
No que se prende com o Departamento de Ciências da Comunicação e Tecnologias da Informação,  
impõe-se esclarecer que a coordenadora do curso “Arte Multimédia” tem contrato a tempo integral e 
está proposta para obter vínculo. 

Igual esclarecimento é devido no que respeita aos coordenadores dos cursos no Departamento de 
Ciências de Educação Física e Desporto. Todos estão em tempo integral com contrato sem termo. 
Sublinhe-se que há uma confusão com o coordenador da licenciatura e mestrado em “Gestão do 
Desporto”. Na altura (2015-2016) da preparação do Relatório de Autoavaliação, o coordenador era o 
Doutor Gastão Sousa com contrato sem termo, que interrompeu por vontade própria, passando, em 
2016-2017, a tempo parcial. No momento da visita da CAE, o coordenador já era o Doutor Pedro Guedes 
de Carvalho que tem contrato, para já, a termo certo.  

No Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento, o coordenador de “Criminologia” é 
responsável pela lecionação de 288 horas, estando em regime de tempo integral.  

No Departamento de Ciências Empresariais, o coordenador do curso de “Energias Renováveis” é 
docente em tempo integral, com contrato sem termo. Relativamente ao setor das “Energias e Técnicas 
Afins”, compete-nos referir que a base do comércio internacional é a energia para laborar e que a 
competitividade empresarial vem sendo marcada pelo preço de comercialização da energia. Nesta 
perspetiva, a associação do curso de licenciatura em “Energias Renováveis” não parece desarticulado 
do Departamento de Ciências Empresariais. 
Relativamente aos recursos humanos, como se poderá apreciar nas Fichas Curriculares dos Docentes, 
estes são altamente qualificados e apresentam muitas publicações científicas. 

B1.2. Estudantes 
As observações explanadas são aceitáveis. 
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B1.3. Diplomados 
Considerando as fragilidades da metodologia seguida oficialmente e a diferença de resultados obtidos, 
através dos inquéritos do ISMAI, qualquer discussão sobre o assunto padecerá sempre de alguma falta 
de sustentabilidade. 

B2. Corpo Docente 
B2.1. Reafirma-se, que todos os coordenadores dos cursos têm contrato a tempo integral. Acrescenta-
se, que é muito difícil conhecer as atividades dos docentes no exterior, especialmente nas ciências 
informáticas.  

B2.2. Compreende-se, que o corpo docente tenha estrategicamente enfatizado a questão da Carreira 
Docente e do Regulamento de Avaliação de Desempenho, instrumentos que nos obrigam a assumir o 
compromisso de os apresentar até ao fim do ano como foi referido. 

B4. Atividades de investigação e desenvolvimento 
Terá que ser considerada a efetiva participação institucional do ISMAI e dos seus 
docentes/investigadores   nos 4 Centros do universo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia onde 
estão envolvidos mais de 40 docentes/investigadores do ISMAI. Essa participação está plasmada na 
respetiva gestão científica e financeira, reforçada presentemente a nível dos órgãos diretivos/ 
executivos dessas unidades e na partilha dos fundos alocados pela FCT aos 4 projetos de I&D que 
ascende a quase 2 M de euros de financiamento plurianual para o período de execução 2015-2018. A 
par, destaque ainda para o enquadramento da formação avançada (3º ciclo – doutoramento)  
proporcionada pelo ISMAI e que contribuíram para a afirmação investigativa daquelas unidades de 
I&D.  

B5. Produção artística 
Do orçamento do ISMAI é atribuída uma verba considerável para o apoio a eventos relacionados com 
homenagens a figuras de relevo na cultura, quer no passado, quer no presente, a nível regional e 
nacional. 
Há uma política de exibição permanente de exposições relacionadas com os fenómenos que dominam 
a atualidade, nomeadamente, com o desporto, as migrações, a igualdade e o género. De realçar que, 
ao longo do ano, vários cursos, especialmente o de “Ciências da Comunicação”, conseguem a presença 
de figuras da vida artística que mobilizam a população escolar, concorrendo com eventos de índole 
desportivo, todos muito participados pelos estudantes. 

B6. Prestação de serviços à comunidade 
Aceita-se o referido e acrescenta-se que o curso de “Turismo” tem hoje forte influência na perceção do 
Douro difundida em todo o mundo, pelo seu contributo, em forma de documento escrito, que merece 
tradução com o apoio das autoridades políticas.  

B8. Sistema interno de garantia da qualidade 
B8.3. As matérias relativas a este ponto estão, de certa forma, inseridas no texto do ponto A4.4.2, na 
medida em que são transversais aos Departamentos. 

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de melhoria 
B9.2. Áreas de excelência 
Julgamos que as Ciências do Desporto e a Psicologia têm uma dinâmica que deverá, em breve, atingir 
a excelência, uma vez que o corpo docente é jovem, ambicioso, empenhado e, acima de tudo motivado 
na realização profissional com sucesso, inevitavelmente, institucional. O Turismo já está a seguir igual 
percurso. 
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B9.3. Áreas com fragilidades 
Aceitamos a fragilidade da situação do curso de “Energias Renováveis” que poderá ser descontinuado, 
ainda que se trate de um fator estruturante para o desenvolvimento da sociedade atual e do futuro, a 
nível nacional e internacional.  
O mais lamentável é, ainda, o facto dos docentes envolvidos serem altamente qualificados e bons 
profissionais, estando conscientes que a política governamental, nos últimos anos, afrouxou nos apoios 
à dinamização deste setor de atividade com importância vital. 

B9.4. Recomendações de melhoria 
Das 3 recomendações que antecipadamente agradecemos, consideramos que a 1ª implica a revisão dos 
atuais Estatutos ou a sua inclusão nos novos Estatutos adequados à alteração do reconhecimento de 
interesse público de Instituto Universitário para Universidade. 
Aceita-se que o cumprimento da 2ª recomendação poderá melhorar a dinâmica e a qualidade, quer do 
ensino, quer da investigação científica.  
A 3ª recomendação, perante o esclarecimento dado, constituirá uma política a seguir 
permanentemente.  

B10. Observações 
A observação feita merece ponderação e ação que procuraremos ter na devida conta.   

 

III – Apreciação global da instituição  

C1. Apreciação global 

Consideramos que, quer a Lei nº 48/86, de 30 de dezembro, quer a Lei nº 49/2005, de 30 de agosto, 
evidenciam muitas dificuldades na definição do campo de intervenção entre o ensino superior 
Universitário e o ensino superior Politécnico. Talvez a verdadeira diferença específica, mesmo assim 
discutível, incidirá na investigação – fundamental no universitário e aplicada no politécnico. De resto, 
trata-se da ordem de palavras associadas a funções mais prioritárias ou menos prioritárias, afetas a 
cada natureza como a abordagem nas duas citadas leis o evidenciam.  
A complicar a situação é que, cursos, iguais ou próximos, aparecem acreditados nos dois subsistemas, 
para além de se verificar a apresentação de candidaturas a projetos de investigação, independente da 
sua natureza, de ambas as partes.  
Julgamos que, no âmbito da Maiêutica, o ISMAI e o IPMAIA estarão a seguir um caminho que supera as 
contradições que são visíveis a nível oficial. A gestão interna tem e continuará a ter flexibilidade 
suficiente para não haver, nem canibalização de cursos, nem concorrência a projetos, que não seja em 
autonomia.  

C3. Pontos fracos 
Aceitamos e sentimo-nos comprometidos a encontrar as melhores soluções até ao final do ano.  
Relativamente ao comentário sobre o “número reduzido de docentes/investigadores que estão 
integrados em centros de investigação  com avaliação externa  e inseridos no universo FCT”, deve ser 
realçado o incremento daquele número na mais recente renovação das equipas de investigação, bem 
como na participação no processo em curso de avaliação internacional promovido pela FCT das 
unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) nos termos do Decreto-lei nº 125/99, de 20 de abril, 
retificado pela Declaração de Retificação nº 10-AI/99, de 31 de maio, e alterado pelo D.L. nº 91/2005, 
de 3 de junho, que estabelece o quadro normativo aplicável às instituições que se dedicam à 
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, cujo regulamento de avaliação veio reforçar a 
“diversidade institucional” como “um fator de desenvolvimento e enriquecimento do Sistema Científico 
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e Tecnológico Nacional”. Refira-se, pois, o reforço do número de docentes/investigadores no CIDESD, 
onde o ISMAI duplicou o seu número de investigadores integrados, acrescido por vários bolseiros do 
doutoramento em Ciências do Desporto (ISMAI); reforço também no número de 
docentes/investigadores integrados no CPUP, acrescidos igualmente por vários bolseiros afetos ao 
doutoramento em Psicologia (ISMAI); igual referência deve ser feita a um conjunto de unidades de 
investigação onde o ISMAI passou a ser “Instituição Participante” por via de acordos de parceria 
previstos regulamentarmente no âmbito dos projetos de I&D apresentados à avaliação FCT em curso, 
nomeadamente à forte participação de docentes/investigadores no JUSGOV – Centro de Investigação 
em Justiça e Governação (UID-5749-FCT) e no CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de Género (UID-
4304-FCT). 

No que diz respeito à “internacionalização limitada”, compete-nos mencionar os seguintes projetos 
internacionais: 
 Stop Depression, financiado pela entidade internacional EEA Grants e incluindo a parceria com a 

empresa norueguesa Arquimedes; 
 iCare4Depression, em colaboração com a Universidade de Limerick (Reino Unido) e Vrije 

Universiteit Amsterdam (Holanda), entre outros parceiros; 
 Antropologia Visual e Novos Média, em cooperação com a Universidade de Cabo Verde (já na sua 

5ª edição – anual); 
 Laboratório Digital do Património Cultural, em parceria com a Universidade da Guiné Bissau e o 

INEP desse país; 
 WebEducaçãoSexual, com várias entidades, incluindo a Universidade do Estado de Santa Catarina 

(Brasil); 
 Lights4Violence, com 5 IES europeias; 

 ENtRANCE, em conjunto com 3 IES europeias; 
 Blended-AIM, com IES e empresas de 9 países (descrito no ponto A5.1.2). 

Além disso, o ISMAI submeteu, em 2018, 15 projetos internacionais em diversas áreas (mais 11 do que 
no ano de 2017), nomeadamente: 
 EnHealth - Fostering and Improving Quality of Entrepreneurship in Health and Sport Activities; 
 FACTS - Framework for an Applied Conceptual Toolkit in Sport for Development; 

 BLA -  Be Like na Athelete; 
 Sunk & Coastal Heritage; 

 CIRCULAR LABs - Promoviendo el espíritu empresarial para la economia circular en el espacio 
ibérico; 

 CORE - Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences; 
 EU-CAB - Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour; 

 BePOC - BePOC - Blended Education Proof Of Concept; 
 ProfiKey - Promoting Key competences for sustainable innovation in everyday and professional  

life; 
 DMS - Information Technologies in the Continuous DMS Education and Training; 
 ECASA - European CAse Study Alliance; 

 EN4CODE - Multidimensional English course for IT students and professionals: Learn the language 
- Learn to code; 
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 G-Guidance - Gamified Career Guidance: Promoting Meaningful and Participative Career 
Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform; 

 SportSign - Sign Language Index for Sports and Physical Education; 

 EMCWUB - Enhancing Mental Health, Counselling, and Wellbeing Support for University Students in 
Bhutan. 

C4. Aceitamos as 10 recomendações de melhoria, com o compromisso de execução até onde as 
circunstâncias o permitirem. 

 

Considerações Finais 

Pelo exposto, consideramos que, com a robustez e a consistência argumentativa e compromissos 
apresentados, é dada resposta às questões oportunamente levantadas no Relatório Preliminar da CAE, 
nomeadamente à recomendação final através das condições nela contida. 
Assente num SIGQ em fase crescente de consistência, o ISMAI, através dos seus responsáveis, tem a 
consciência de que a garantia da qualidade deve acomodar as necessidades e expetativas de 
estudantes, de outras partes interessadas e da sociedade em geral. 
Desta feita, e no âmbito desta matéria, reiteramos, que entre várias formalidades, a “prestação de 
contas” e a “melhoria contínua”, constituem um duplo propósito que nos deverá conduzir a patamares 
de excelência e ao sucesso institucional, tendo como referência indicadores constantes no Relatório 
Preliminar, consolidados a nível internacional. 
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INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA - ISMAI 
Opinion regarding the External Evaluation Committee’s Preliminary Report 

(Process no. AINST/16/00116) 

The reception of the EEC’s Preliminary Report (PR), regarding the assessment of the Institution, allow 
us to firstly mention that it corresponds to the expectation created by the oral and preliminary report, 
expressed by EEC at the end of the visit, which took place on the 26 and 27 February 2018. 
The report demonstrates the concern with rigour, impartiality and objectivity of the data available, 
obtained through the conventionally adopted methodology, embodied in the testimonies of the 
representatives from all areas of activity that integrate the organisation and institution system. 
Despite this recognition, the exercise of contradiction regarding situations associated with students, 
some teaching staff or even non-teaching staff perceptions, in several aspects and relations, without 
being able to raise any doubts or reservations in what concerns the high merit in the preparation of 
this report, is justified, in fact, with the same concerns, in line with the mutual trust relationship, 
followed by principles of responsibility, moral and ethics. 
In accordance with the structure of the report, we aim to express the following: 

I – Assessment of the Institution 

General requirements 

A3. Institution’s educational, scientific and cultural project   
A3.2. We have no objection. As a correction, we would like to mention that the Institution was founded 
in 1990, which corresponds to 27 years and that, currently, ISMAI offers 14 Bachelor’s Degrees, 14 
Master’s Degrees and 2 Doctoral Degrees. 

A4. Organisation and management 
A4.1.2. We have no objection concerning the provisions in paragraph 1, only emphasising that the 
General Council is comprised of 15 members. However, in paragraph 2, while fully respecting the point 
of view defended concerning the Scientific Council, regarding scientific policies, we would like to 
mention that there is articulation between the Scientific Council and the six research unit directorates, 
although, sometimes, the options and decisions made do not match the agreed upon strategies later 
on. 

A4.2. Scientific and pedagogical autonomy of the institution 
A4.2.2. Regarding the Scientific Council more specifically, the PR deserves some observations.  
Therefore, the PR mentions that “Its meetings (of the Scientific Council) have a reduced frequency (3 
meetings per year), although several topics which are part of its duties are handled by the respective 
Standing Committee (SC)... The way the Scientific and Pedagogical Council work is done in accordance 
with the respective regulations. The reduced frequency of the Scientific Council meetings presents 
possible doubts concerning the follow-up that this body does to the ISMAI scientific guidance”. We 
consider that Article 26 of the ISMAI’s statuses was not clearly explained. The ScC meets ordinarily 
three times a year and extraordinarily whenever it is considered necessary, which happens in practice. 
Thus, in 2015, 2016 and 2017, the ScC met in plenary session, 8, 6 and 8 times, respectively. In addition, 
the SC met in 2015, 2016 and 2017, 10, 12 and 7 times, respectively. The total number of Scientific 
Council meetings was, therefore, 18, 18 and 15, in 2015, 2016 and 2017, respectively.  
In 2015, the Scientific Council also promoted a meeting about 1) information and exchange of 
experiences regarding applications for the fundraising of scientific research projects; 2) aspects to be 
implemented by ISMAI that may be an added value for researchers and the success of the applications; 
and 3) debate on the experiences regarding the 3rd cycle courses submitted to A3ES. 
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A4.3. Participation of teaching staff, researchers and students in the institution’s management 
A4.3.2. In this topic, we anticipate what will be repeated ahead – the lack of own teaching career, 
mainly due to the non-compliance with article 53 of RJIES (Legal Regime of Higher Education 
Institutions), of the government’s responsibility; it is unquestionable that this matter reflects the lack 
of full commitment of some teachers. 

A4.4. Internal quality assurance system 
A4.4.2. The development and implementation of an Internal Quality Assurance System (SIGQ) is a core 
strategic goal of the founding entity of ISMAI, Maiêutica, which is the reason why the interest in 
submitting to A3ES its Internal Quality Assurance System for auditing will be confirmed, as soon as a 
window of opportunity is created, before the end of the year. 
The ongoing organisation and management of the processes of quality assurance at ISMAI integrate 
the development of a systemic “culture of quality”, assumed by all the Institution’s areas, and is based 
on the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015 
version. 
It should be added that the institutional policy for quality concerns structures and mechanisms prepared 
and framed in the applied Quality Manual, assessing all the core activities and respective agents. Full 
aware that the dichotomy between internal/external evaluation are complementary aspects, and that 
quality assurance and continuous improvement are the Institution’s primary responsibility for a major 
organisational transparency, special attention will be given to precepts such as: 

 Teaching Profession Career Code; 

 Regulation of Teachers’ Performance Evaluation; 
 Teaching staff’s training plan; 
 Self-Evaluation Reports for Study Cycles; 

 Strategic objectives divided in indicators and goals. 

A5. Teaching  
A5.1. Search and access 
A5.1.2. In this topic, the report refers that ISMAI “[…] hosts a variable number of foreign students,  
although never exceeds a few dozen per year.” It is important to clarify that during the 2017/2018 
academic year, ISMAI hosted a total of 236 students of 24 nationalities (126 students in mobility and 
110 foreign students) and the total number of students of other nationalities in the last five years were 
approximately two hundred annually; in 2017/2018 that number was exceeded as a result of the 
internationalisation plan, mainly in Brazil, and also in other countries. The expectations for 2018/2019 
point to three hundred. 
We also anticipate that, in addition to the cooperation protocols with Brazilian and Cape Verdean 
universities, and the Erasmus+ agreements with 27 countries, protocols with HEIs of other non-EU 
nations, namely Angola, Mozambique, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras and South Korea are also 
active. For the first time, during this academic year, ISMAI received students from Honduras and 
Panama. 
Regarding outgoing mobility, the annual flow is approximately one hundred students, due to the 
promotion sessions, organised twice a year, which include testimonies of in and out students. We 
consider that the discount in the tuition fees applied to mobility students has been a good incentive. 
The participation of students in international projects is also of major importance for their training, 
acquisition of competences and employability. It is important to mention that ISMAI joined, during this 
academic year, the Blended-AIM project (Blended Academic International Mobility) as associated 
partner, having institutionally founded all the activities and mobilities of the students and teachers 
involved. The project offers the opportunity to 20 students of 10 HEIs from 8 countries, and respective 
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responsible teachers, to participate in the business planning of foreign companies integrated in a 
multidisciplinary international team. In this edition, 2 start-ups (Epihunter, from The Netherlands; 
Knowledge Flow, from Belgium) cooperated in the development of the acceleration programme 
imec.istart. 

A5.4. Integration of graduates in the labour market 
A5.4.1. The Institution is concerned and takes actions recognised by EEC, considered appropriate for 
the monitoring of employability and in the support of students in their labour market integration. 
However, experience shows us that efficiency is more focused on the economy dynamics than in the 
strategies followed. 

A6. Teaching staff 
A6.1. We consider that we have fully met the legal requirements concerning the accreditation of 
courses in all levels, pursuant to the Decree-law no. 74/2006, of 24 March, and following amendments. 
We are pleased to mention that, from the 13 associate professors, we only confirm 7, since 3 are 
already full professors. 
We would also like to add that, in the scope of the internal quality assurance system, the ISMAI Teaching 
Profession Career Code and the Regulation of Teachers’ Performance Evaluation will be integrated, 
clearly protecting financial sustainability, as well as institutional dignity, on behalf of the Institution, 
and, concurrently, of all teaching and non-teaching staff, permanently motivated, as expected, 
regardless of the many factors that can condition their quality of life. 

A7. Scientific and technological activity  
A7.1.2. The Institution will pay be paying close attention to the legislation announced following the 
OECD Report of February 2018, but not yet formalised, concerning the possible changes in the guidance 
of the scientific system, in terms of organisational support philosophy both at the institutional and 
national levels. The institution has availability and commitment to proceed with the necessary 
suitability. 
Regardless of what may happen, the status of Instituto Universitário da Maia – ISMAI as a higher 
education institution reaffirms as fundamental the strategy in the valorisation of knowledge. 
Therefore, the research structure of the institution is highlighted, not only through the network of 6 
research units integrated in its internal structure and articulated with the several scientific fields 
present in the training activities, where more than 90% of the teaching staff is enrolled, a structure 
that counts on the financial support of the founding entity, which dedicates a share of its annual budget 
to research, but also the effective participation in 4 centres of the Foundation for Science and 
Technology universe. In this case, we highlight that ISMAI is the co-founding entity of CIDESD - Research 
Centre in Sport, Health and Human Development (UID-4045-FCT), evaluated with Very good, where it 
participates in the scientific and financial management of the research unit, having doubled the 
participating researchers in the last team renewals, one of which is the vice-director of the unit. ISMAI 
also participates in the scientific and financial management of CPUP – Center for Psychology at 
University of Porto (UID-50-FCT), evaluated with Excellent, where it also reinforced the presence of 
teachers/researchers in the Psychology area. Both centres support the Doctoral Degrees, in Sport 
Sciences and Psychology at ISMAI, respectively. In addition, the participation in CETRAD – Centre for 
Transdisciplinary Development Studies (UID-4011-FCT), evaluated with Very good, in its scientific 
management, where the coordination of one of its 3 groups (the Tourism one) is ensured by an ISMAI 
teacher/researcher, as well as the participation in the Centre’s executive/directive committee, is worth 
mentioning. In the same way, ISMAI is the participating institution of CIAC – Centre for the Research 
in Art and Communication (UID-4019-FCT), evaluated with Very good.  
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Another line in the research policy is reflected in the extensive plan of structuring projects that have 
been developed, of high financial scale and with the relevant knowledge transfer and application. 
Currently, more than forty projects of basic and applied research in several areas (e.g. financing 
collected in programmes such as Portugal 2020/FCT, EEA Grants, Erasmus+ KA2, INTERREG/ POCTEP or 
FEDER), involving a financing of more than 3 million euros, are in course and/or processing.  

A7.2. Policies of provision of services to the community 
In the turn of the century, this Institution provided a valuable contribution to the training of human 
resources, namely in terms of e-mail, e-commerce, internet and other computer skills, in response to 
external requests. Consultancy in museums, such as Serralves, Amadeu de Sousa Cardoso in Amarante, 
financial companies such as L. J. Carregosa, S.T.C. Porto, etc. was relevant. The experience and success 
of the teachers/technicians involved in those services allowed for their development in Maia Digital, 
one of the 25 projects that revolutionised ICT in Portugal, in the beginning of the century. In this case, 
the intermediate evaluation of the project, around 2006, by the responsible committee considered Maia 
to be at the forefront of Europe, mainly focusing on the training of human resources and acquisition of 
equipment, which favoured hospitals, parish councils and especially schools in all the educational 
subsystems. The accumulation of that experience continued in the Associação Porto Digital, which is 
still served by several ISMAI teachers who participate as qualified technicians. If at the computer  
sciences level ISMAI’s contribution has been remarkable, its influence on society has been 
transversally reflected in companies and especially, at the level of health maintenance, through 
projects that have privileged active ageing, with the involvement of the Department of Physical 
Education and Sports and the Department of Social Sciences and Behaviour, which has been awarded at 
the national level for fighting depression. 
So, and for all that we cannot quote, including the contribution to the development of tourism in the 
Douro Valley, as a competitor of the Rhine and Danube rivers, it is not acceptable that the policy of 
provision of services is summarised in a sceptical expression referred to as “In part”. 

A7.2.2. We accept the tangential approach of the Institution’s relationship with society, through the 
provision of services, with the participation of psychology, criminology, ICTs, tourism and even arts. 
However, the scenario presented does not allow the evaluation of reality in its true dimension. 
Throughout this document, this will become obvious. 

A7.3. Policies to attract own revenues 
We accept that “The outreach activities and the projects developed by the Departments and R&D units 
are responsible for a small share of own revenues”. We recognise that we have to be more active as 
promoters than as partners, participants or service providers. The maturity achieved and the quality 
of the specific services justifies the approval of projects that, due to controversial or doubtful criteria, 
have not allowed the contemplation of a great number of well supported applications. 

A8. National cooperation policies 
Seeing as Maiêutica is an AEP member, a TECMAIA (Parque Tecnológico da Maia) member and a partner 
of several Town Halls, based on several protocols established with ISMAI, concerning all scientific 
areas, we cannot accept that we only have an institutional policy of cooperation “In part”. This is a 
policy of the institution’s dimension and comparability can only occur with similar standards, although 
those are difficult reference, at the national level. 

A9. Internationalisation policies  
A9.1. We cannot accept “In part”, because there is an institutional policy of internationalisation 
evidenced several times throughout this document. 
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A9.2. In this topic, “the presence of ISMAI in fairs, the preparation of joint courses and the crossed 
presence of doctoral students are aspects that need more attention […]” is mentioned. 
Regarding exhibitions, we would like to inform that the participation of ISMAI in the fairs EducAngola 
and EducaMoçambique is already foreseen, aiming to attract more students from Portuguese-speaking 
countries (also mentioned in A5.1.2), as well as in Expo Posgrados, in Colombia, to attract students for 
2nd cycle courses (Master’s Degrees and the newly-created Post-Graduate Degrees). 
Regarding joint courses, we would like to mention that the Doctoral Degree in Criminology, in the 
process of accreditation, was proposed in partnership with the Universidade de Santiago de Compostela 
(Spain). We would also like to add that a credit agreement with UNICURITIBA (Brazil) for the 1st study 
cycle in Psychology is being actively developed, with the aim of offering students the possibility to 
obtain their degree in Portugal and in Brazil. Also, in collaboration with UNICURITIBA, the joint teaching 
activity “Management Hands On” is being prepared, which will involve students and teachers from both 
HEIs in the analysis of case studies in the Sport Management area. 
Regarding the crossed presence of foreign doctoral students, although still reduced, it seems to us that 
it would be relevant to clarify that ISMAI has regularly hosted doctoral students and researchers in its 
different research centres. Currently, a researcher from the Universidade da Coruña (Spain) is 
undertaking a period of her Post-Doctoral Degree at ISMAI, through the participation in the research 
project “RPP55/2015 LFF-Instituto Universitário da Maia”, preparing scientific papers in joint 
authorship, in review phase, and simultaneously cooperating with the organisation of the 1st 
International Conference of Business Sciences, by representing the partner institution in this event. 

A10. Facilities 
A10.2. Regarding the Library, we accept, with reservations, the comment “...the physical bibliographic 
collection is not expressive”. 
It is worth mentioning that the time of libraries with spaces larger than classrooms, as was common 
and still is in Anglo Saxon and French institutions, was overtaken by the new types of consultation 
instruments, mainly new technologies. The observation deserves respect, which means this is a 
situation that must be improved, although it must be remembered that there is a large rupture with 
the past when it comes to the bibliographic collection. 

A11. Social Action Services 
A11.2. Regarding this highly relevant area, the evolution of applications and scholarships awarded 
by DGES (Directorate-General for Higher Education), in the last years, should be presented: 

Academic year Candidates Scholarship holders 
2012-2013 1421 847 
2013-2014 1269 853 
2014-2015 1312 892 
2015-2016 1167 883 
2016-2017 1187 880 
2017-2018 1185 906 (subject to change) 

A12. External information 
A12.2. Since it is difficult to strictly assess what is considered appropriate publicising, we accept the 
evaluation. 
We also accept the absence of the Self-Evaluation Reports on the ISMAI website – after the Final Report. 
This situation will be corrected after the Final Report. 
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II – Assessment of the Organic Units  

B1. Teaching 
B1.1. Suitability of educational offer 
Regarding the Department of Communication Sciences and Information Technologies, it is important to 
mention that the coordinator of the Multimedia Art course has a full-time contract and is proposed to 
become a permanent employee. 

The same explanation should be given regarding the course coordinators in the Department of Physical 
Education and Sports Sciences. All of them work full-time with open-ended contracts. We would like to 
refer that there is a misunderstanding with the coordinator of the Bachelor’s and Master’s Degrees in 
Sport Management. During (2015-2016) the preparation of the Self-Evaluation Report, the coordinator 
was Gastão Sousa, PhD, with an open-ended contract, who decided to terminate it, in order to start 
working part-time in 2016-2017. At the time of the EEC visit, the coordinator was already Pedro Guedes 
de Carvalho, PhD, who has, at the moment, a fixed-term contract.  

In the Department of Social and Behavioural Sciences, the coordinator of the Criminology course is 
responsible for teaching 288 hours, being a full-time teacher.  

In the Department of Business Sciences, the coordinator of the Renewable Energy course is a full-time 
teacher, with an open-ended contract. Regarding the “Energy and Related Techniques” sector, we think 
it is relevant to mention that the basis of international trade is energy to work and that business 
competitiveness has been marked by the marketing price of energy. In this perspective, the association 
of the Bachelor's Degree in Renewable Energy does not seem disjointed within the Department of 
Business Sciences. 
Regarding human resources, as it can be seen in the Curricular Profiles of the Teaching Staff, the 
teachers are highly qualified and present many scientific publications. 

B1.2. Students 
The observations made are accepted. 

B1.3. Graduates 
Considering the weaknesses of the officially followed methodology and the difference in the results 
obtained through ISMAI surveys, any debate on this topic will always lack some sustainability. 

B2. Teaching staff 
B2.1. All course coordinators are working full-time. It is important to add that it is very difficult to 
have knowledge regarding teachers’ activities outside the institution, especially in computer sciences.  

B2.2. We understand that the teaching staff has strategically emphasised the issue of the Teaching 
Profession Career Code and the Regulation of Teachers’ Performance Evaluation, instruments that force 
us to assume the commitment of presenting them until the end of the year, as mentioned. 

B4. Research and development activities 
The effective institutional participation of ISMAI and its teachers/researchers in 4 centres within the 
Foundation for Science and Technology universe, where more than 40 ISMAI teachers/researchers are 
involved, must be considered. That participation is reflected in the respective scientific and financial 
management, currently reinforced at the level of the directive/executive committees of those units and 
in the shared funds assigned by FTC to the 4 R&D projects that amount to almost 2 million euros of 
multi-annual financing for the 2015-2018 execution period. At the same time, we also highlight the 
framework of the advanced training (3rd cycle – Doctoral Degree) offered by ISMAI and that contributes 
to the research statement of those R&D units.  
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B5. Artistic production 
From ISMAI’s budget, a considerable amount is assigned to support tribute events related to important 
figures in culture, both in the past and present, at the regional and national levels. 
There is a policy of permanent presentation of exhibitions related to phenomena that dominate our 
days, namely in the area of sports, migrations, equality and gender. It is worth mentioning that, during 
the year, several courses, especially the Communication Sciences course, counts with the presence of 
figures from the artistic world, who mobilise the entire school population, competing with sport events, 
all with major attendance by students. 

B6. Provision of services to the community 
We accept the observation made and add that, today, the Tourism course has a great influence in the 
perception of Douro, visible throughout the world, thanks to its contribution, through written 
documents, that are translated with the support of the political authorities.  

B8. Internal quality assurance system 
B8.3. The subjects related to this topic are, in a certain way, integrated in the text of A4.4.2, since 
they are transversal to the Departments. 

B9. Global assessment, strengths, weaknesses and recommendations for improvement 
B9.2. Areas of excellence 
We consider that Sport Sciences and Psychology have a dynamic that should soon achieve excellence, 
since their teaching staff is young, ambitious, committed and, above all, motivated towards successful  
professional accomplishment, inevitably at the institutional level as well. Tourism is following an 
identical path. 

B9.3. Weak areas 
We accept the vulnerability of the situation regarding the Renewable Energy course, which might be 
discontinued, even if it is a structuring factor for the development of the current and future society, at 
the national and international levels.  
Most unfortunate is also the fact that the teachers involved are highly qualified and good professionals,  
who are aware that, in the last couple of years, government policy toned down their support in terms 
of the revitalisation of this sector of vital importance. 

B9.4. Recommendations for improvement 
Regarding the 3 recommendations we thank you for in advance, we consider that the 1st 
recommendation implies the review of the current statuses and their inclusion in the new statuses, 
which should be appropriate to the change in the recognition of public interest from University Institute 
to University. 
We accept that the fulfilment of the 2nd recommendation may improve the dynamics and quality of both 
teaching and scientific research.  
The 3rd recommendation, given the explanation, will constitute a policy that will need to be permanently 
followed.  

B10. Observations 
The observation deserves reflection and action that we will try to take into account.   
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III – Global Assessment of the Institution  

C1. Global assessment 

We consider that the Law no. 48/86, of 30 December, and the Law no. 49/2005, of 30 August, show 
many difficulties in the definition of field of action between University Higher Education and Polytechnic 
Higher Education. Perhaps, the real specific difference, even though questionable, may involve 
research – fundamental in university and applied in polytechnic. Otherwise, it refers to the order of 
words associated with higher or lower priority duties, assigned to each nature as the approach in both 
laws has shown.  
To make matters more complicated, equal or similar courses are accredited in both subsystems, in 
addition to the submission of applications for research projects, regardless of their nature, from both 
parties.  
We consider that, in the scope of Maiêutica, both ISMAI and IPMAIA are following a path that overcomes 
the contradictions, which are visible at the official level. Internal management has, and will continue 
to have, enough flexibility so as not to create the cannibalisation of courses and competition for 
projects, that is not autonomous.  

C3. Weaknesses 
We accept and we commit finding the best solutions until the end of the year.  
Regarding the comment on the “reduced number of teachers/researchers integrated in research centres 
with external evaluation and integrated in the FCT universe”, the increase of this number in the most 
recent research team renewals should be highlighted, as well as the participation in the ongoing 
process of international evaluation by the FCT of the research and development units (R&D), pursuant 
to the Decree-law no. 125/99, of 20 April, rectified by the Declaration of Rectification no. 10-AI/99, of 
31 May, and amended by the Decree-law no. 91/2005, of 3 June, which establishes the legal framework 
applicable to the institutions that are dedicated to scientific research and technological development,  
whose evaluation regulation reinforced “institutional diversity” as “a factor for the development and 
improvement of the National Scientific and Technological System”. It is worth mentioning the 
reinforcement in the number of teachers/researchers in CIDESD, where ISMAI doubled the number of 
integrated researchers, along with several doctoral fellowships in Sport Sciences (ISMAI); the increase 
in the number of teachers/researchers integrated in CPUP, along with several doctoral fellowships in 
Psychology (ISMAI); the same reference should be made to the set of research units where ISMAI is 
now “Participating Institution”, through partnership agreements regularly foreseen in the scope of 
ongoing R&D projects presented for FCT evaluation, namely the strong participation of 
teachers/researchers in JUSGOV – Research Centre for Justice and Governance (UID-5749-FCT) and in 
CIEG - Interdisciplinary Centre for Gender Studies (UID-4304-FCT). 

Regarding “limited internationalisation”, it is important to mention the following international projects: 
 Stop Depression, financed by the international entity EEA Grants and with the partnership of the 

Norwegian company Arquimedes; 
 iCare4Depression, in cooperation with the University of Limerick (United Kingdom) and the Vrije 

Universiteit Amsterdam (The Netherlands), among other partners; 
 Antropologia Visual e Novos Média (Visual Anthropology and New Media), in cooperation with the 

Universidade de Cabo Verde (already in its 5th edition – annual); 
 Laboratório Digital do Património Cultural (Digital Lab of Cultural Heritage), in partnership with 

the Universidade da Guiné-Bissau and INEP (National Institute of Studies and Research) of Guinea-
Bissau; 
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 WebEducaçãoSexual, with several entities, including the Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Brazil); 

 Lights4Violence, with 5 European HEIs; 

 ENtRANCE, together with 3 European HEIs; 
 Blended-AIM, with HEIs and companies from 9 countries (described in A5.1.2). 

In addition, ISMAI submitted, in 2018, 15 international projects in several areas (11 more than in 2017), 
namely: 
 EnHealth - Fostering and Improving Quality of Entrepreneurship in Health and Sport Activities; 
 FACTS - Framework for an Applied Conceptual Toolkit in Sport for Development; 
 BLA - Be Like an Athlete; 

 Sunk & Coastal Heritage; 
 CIRCULAR LABs - Promoviendo el espíritu empresarial para la economia circular en el espacio 

ibérico; 
 CORE - Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences; 
 EU-CAB - Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour; 

 BePOC - Blended Education Proof Of Concept; 
 ProfiKey - Promoting Key competences for sustainable innovation in everyday and professional  

life; 
 DMS - Information Technologies in the Continuous DMS Education and Training; 
 ECASA - European Case Study Alliance; 
 EN4CODE - Multidimensional English course for IT students and professionals: Learn the language 

- Learn to code; 
 G-Guidance - Gamified Career Guidance: Promoting Meaningful and Participative Career 

Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform; 
 SportSign - Sign Language Index for Sports and Physical Education; 

 EMCWUB - Enhancing Mental Health, Counselling, and Wellbeing Support for University Students in 
Bhutan. 

C4. We accept the 10 improvement recommendations, with the commitment of executing them to the 
extent circumstances allow. 

 

Final considerations 

For this reason, we consider that, with the robustness and argumentative consistency and commitments 
presented, we present a response to the questions opportunely raised in the EEC’s Preliminary Report, 
namely the final recommendation through the conditions there contained. 
Based on a SIGQ in a phase of growing consistency, ISMAI, through its managers, is aware that the 
quality assurance should include the needs and expectations of students, other stakeholders and the 
society in general. 
Therefore, and in the scope of this matter, we reaffirm that, among several formalities, the “provision 
of accounts” and “continuous improvement” constitute a double purpose that will lead us to levels of 
excellence and institutional success, based on indicators of the Preliminary Report, consolidated at the 
international level. 

 


