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NCE/12/00751 — Decisão do CA - Novo ciclo
de estudos
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Phoenix JDP - Dinâmicas da Saúde e do Bem-estar
2. conferente do grau de Doutor
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Nacional De Saúde Pública
Instituto De Investigação E Formação Avançada (UE)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
Universidade De Évora
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2013/11/25
6. decide: Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
7. por um período de (anos): 1
8. Número de vagas: 15
9. Condições (Português)
A 1 ano:
Alterar a designação do ciclo de estudos, para que se aproxime do nome inglesa, e clarifique o seu
carácter multi- e inter-disciplinar;
Reformular os objectivos de modo a que sejam claros e coerentes, entre si e com a estrutura
curricular, acentuando as competências de investigação;
Reformular o plano de estudos, ou criar um regulamento de escolha de unidades curriculares de
opção, de modo a garantir que os estudantes terão um percurso através do programa curricular sem
sobreposições de conteúdos, e científica e pedagogicamente coerente com a especialidade que
pretendem alcançar;
Rever os conteúdos de forma a adequá-los aos objectivos, resolvendo situações de descontinuidade,
redundância e desadequação;
Instituir um regulamento de atribuição de orientações de Tese que garanta o acesso a uma
investigação de excelência e competitiva para todos os estudantes.

Condição permanente:
Associação com a École des Hautes Etudes en Sciences Sociales e a Linkoping University.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, por um ano.
O Doutoramento Phoenix JDP - Dinâmicas da Saúde e do Bem-estar encontra-se inserido no
PHOENIX Erasmus Mundus Joint Doctoral Program on Dynamics of Health and Welfare, que
engloba não apenas as Instituições proponentes, mas também a École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales e a Linkoping University. Todas as Instituições envolvidas são reconhecidas pelos
seus projectos científicos e académicos nas áreas que ciclo de estudos abranje. O programa de
doutoramento proposto foi aprovado e financiado ao nível da União Europeia como Doutoramento
Erasmus Mundus, sendo a vertente internacional deste doutoramento um dos seus principais pontos
fortes. 
O corpo docente cumpre os requisitos legais, sendo os coordenadores detentores de formação e
investigação em várias das áreas do ciclo de estudos, com excepção da dimensão de Saúde Pública
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(perspectiva da Medicina). Embora seja reconhecida a importância da criação de programas de
Doutoramento em áreas multi- e inter-disciplinares, a proposta apresenta as seguintes debilidades
principais: 
(i) a designação não é adequada por ser vaga e não estar coerente com a designação original do
programa de doutoramento conjunto (“bem-estar” tem um significado diferente de “wellfare”); 
(ii) observam-se incoerências entre a classificação da área principal do ciclo de estudos (Saúde), os
seus objectivos gerais, os objectivos da aprendizagem, a estrutura curricular e os conteúdos das
unidades curriculares;
(iii) o plano de estudos falha na garantia de uma formação adequada aos objectivos do ciclo de
estudos, da centralidade essencial para o êxito das investigações conducentes ao grau, e de
percursos curriculares (opcionais) sem sobreposição de conteúdos;
(iv) o perfil científico dos docentes não é homogéneo em termos da relevância de publicação, não
sendo apresentados critérios para a selecção de orientadores de tese.

Para além das condições a cumprir no prazo de 1 ano, a acreditação do Doutoramento Phoenix JDP -
Dinâmicas da Saúde e do Bem-estar está permanentemente condicionado à sua integração no
PHOENIX Erasmus Mundus Joint Doctoral Program on Dynamics of Health and Welfare, em
associação com as École des Hautes Etudes en Sciences Sociales e a Linkoping University, já que é
considerado que, por si só, as Instituições proponentes não têm a capacidade de oferecer este 3.º
ciclo de estudos.
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