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Parecer 

 

Em conformidade com o Edital nº 927/2020, sobre a abertura de concurso 

documental para professor adjunto, área disciplinar de Engenharia Eletrotécnica 

Marítima, perfis de Eletrotecnia e Máquinas Elétricas, na Escola Superior Náutica 

Infante D. Henrique (ENIDH), analisei os documentos apresentados pelos 

candidatos admitidos a concurso: 

• Hugo Marques (HM) 

• Luís Rosado (LR) 

• Ricardo Póvoa (RP) 

Da análise que efetuei, extraí as seguintes conclusões, relativamente a cada uma 

das áreas de avaliação e dos respetivos parâmetros de avaliação mencionados no 

referido Edital. 

 

Ponto prévio: 

• Os candidatos apresentam a informação requerida organizada de forma 

deficiente, ou dispersa por vários documentos. Por esta razão, as opiniões 

expressas abaixo por este membro do júri baseiam-se nas inferências e 

deduções que foi possível extrair da organização imperfeita dos elementos 

apresentados. 

 

Área de avaliação “Capacidade Pedagógica” 

P11 - Responsabilidade de unidades curriculares na área disciplinar do 

concurso e outras unidades curriculares em cursos de Engenharia 

Eletrotécnica ou Eletrotécnica Marítima, nomeadamente: Máquinas Elétricas 

e Acionamentos; Eletrónica de Potência; Instalações de Alta Tensão; 

Sistemas e Instalações Elétricas de Navios; Sistemas de Propulsão Elétrica; 

Instalações Elétricas, ou outras afins 
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Principalmente HM, mas também RP, referem ter sido responsáveis por unidades 

curriculares (UC) especificamente listadas neste parâmetro, em particular na 

ENIDH. HM, para além disto, refere vasta experiência na responsabilidade de UC 

na área disciplinar do concurso em outras Escolas. LR não refere ter sido 

responsável por UC na área disciplinar do concurso, mas apenas por UC, que, com 

alguma benevolência, poderão ser consideradas áreas afins. 

 

P12 - Experiência de docência nas componentes teóricas e práticas de 

unidades curriculares na área disciplinar do concurso e outras unidades 

curriculares em cursos de Engenharia Eletrotécnica ou Eletrotécnica 

Marítima, nomeadamente: Máquinas Elétricas e Acionamentos; Eletrónica 

de Potência; Instalações de Alta Tensão; Sistemas e Instalações Elétricas de 

Navios; Sistemas de Propulsão Elétrica; Instalações Elétricas, ou outras afins 

HM e RP referem ter experiência na docência de componentes teóricas e práticas 

de UC especificamente listadas neste parâmetro, em particular na ENIDH. HM 

refere vasta experiência na lecionação de UC na área disciplinar do concurso em 

outras Escolas e RP refere também experiência na docência de UC afins às listadas 

no Edital. LR não refere possuir experiência na docência de UC na área disciplinar 

do concurso, mas apenas de UC, que, com alguma benevolência, poderão ser 

consideradas áreas afins.  

 

P13 - Experiência nas componentes laboratoriais e na elaboração de guiões 

de trabalhos laboratoriais na área disciplinar do concurso, ou outras afins 

HM e RP referem ter experiência na lecionação das componentes laboratoriais, 

mas apenas RP indica contribuições na elaboração de guiões de trabalhos 

laboratoriais na área disciplina do concurso. LR refere possuir experiência de 

docência das componentes laboratoriais, mas em UC, que, com alguma 

benevolência, poderão ser consideradas áreas afins.  
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P14 - Experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os 

requisitos da Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação de 

oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da 

engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 

HM e RP referem possuir a experiência referida neste parâmetro, enquanto que 

LR não evidencia tal experiência, ou mesma não pôde ser verificada nos 

documentos apresentados. RP refere possuir 3 certificados STCW. 

 

Em face da minha ponderação para cada um dos parâmetros, a classificação final 

da área de avaliação “Capacidade Pedagógica” foi a seguinte: 

• HM – 86 pontos 

• RP – 86 pontos 

• LR – 22 pontos 

 

Área de avaliação “Capacidade Técnico-Científica” 

P21 - Artigos científicos em revistas internacionais e livros com revisão 

LR refere uma extensa produção científica em revistas internacionais com 17 

artigos, dos quais 12 em revistas Q1 e 7 como 1º autor, sendo que a publicação 

mais recente é de 2019. RP refere também uma lista de qualidade com 1 livro, 2 

capítulos de livro, 14 artigos publicados, 6 como 1º autor, dos quais 3 em revistas 

Q1, sendo 2020 a última data de publicação. HM refere 5 artigos neste parâmetro, 

todos em revistas Q1, dos quais 2 como 1º autor, tendo parado de publicar em 

2014.  

 

P22 - Artigos noutras publicações científicas, proceedings de conferências, 

comunicações, etc. 

LR refere uma extensa produção científica em conferências com 24 artigos, dos 

quais 8 como 1º autor e sendo a publicação mais recente datada de 2019. RP 

refere também uma valiosa lista de itens com 25 artigos publicados, 7 como 1º 
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autor, sendo 2019 a última data de publicação. HM refere 9 artigos neste 

parâmetro, dos quais 7 como 1º autor, tendo parado de publicar em 2011.  

 

P23 - Participação em projetos de investigação e desenvolvimento nacionais 

e internacionais 

LR refere contribuições relevantes neste parâmetro, tendo participado em 8 

projetos, dos quais 2 europeus, sendo que a sua participação decorre até ao 

presente. RP participou em 5 projetos, dos quais 1 europeu, sendo que se 

encontra atualmente ativo neste parâmetro. HM refere a participação em 3 

projetos, dos quais 1 europeu, sendo que a sua participação cessou em 2013.  

 

P24 - Arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios 

HM refere ter orientado 8 teses de mestrado no IST, arguido 1 tese de 

doutoramento e 1 tese de mestrado, e orientado 1 estágio. LR menciona ter 

orientado 9 teses de mestrado no IST. RP indica ter orientado 3 teses de mestrado 

no IST e 2 estágios na ENIDH. 

 

P25 - Experiência profissional relevante para as áreas científicas do concurso 

Nenhum candidato refere contribuições especialmente relevantes para este 

parâmetro, designadamente para as áreas científicas do concurso. 

 

Ponderados estes parâmetros referentes à área de avaliação “Capacidade 

Técnico-Científica”, a minha classificação é: 

• LR – 84 pontos 

• RP – 72 pontos 

• HM – 60 pontos 

 

Área de avaliação “Atividades relevantes para a missão da Instituição” 

P31 - Experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior 
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Nenhum candidato evidencia contribuições particularmente pertinentes para 

este parâmetro, ou as mesmas não puderem ser aferidas nos documentos 

apresentados. Apesar de tudo, HM refere ter sido membro da comissão de 

equivalências e dos conselhos científico e pedagógico da ULHT até 2017. 

 

P32 - Coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP 

Nenhum candidato refere atividade neste parâmetro, ou os documentos 

apresentados não evidenciam, de forma clara, tal atividade. 

 

P33 - Participação em comissões coordenadoras, grupos de trabalho, júris 

de seriação e outras atividades relevantes para a missão da Instituição 

Nenhum candidato refere atividade neste parâmetro, ou os documentos 

apresentados não evidenciam, de forma clara, tal atividade. 

 

P34 - Publicações técnicas e experiência de prestação de serviços ou 

consultadorias 

LR refere atividade relevante de prestação de serviços ou consultadorias no 

âmbito de projetos, tendo exercido funções em diferentes empresas de base 

tecnológica. HM refere protótipos / sistemas desenvolvidos que poderão ser 

enquadrados neste parâmetro. RP menciona uma publicação técnica. 

 

A minha apreciação da atividade dos candidatos em cada um dos parâmetros da 

Área de avaliação “Atividades relevantes para a missão da Instituição” conduziu 

à seguinte classificação. 

• LR – 25 pontos 

• HM – 25 pontos 

• RP – 5 pontos 

 

A grelha global de avaliação deste membro do júri é a seguinte: 
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Em resumo, a minha apreciação global dos documentos apresentados pelos 

candidatos originou a seguinte ordenação: 

• Ricardo Póvoa – 64.2 pontos 

• Hugo Marques – 63.4 pontos 

• Luís Rosado – 47.4 pontos 

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2020 

 

 

 

Rui Castro 

(Prof. Associado c/ Agregação do IST-UL) 

P11 P12 P13 P14 TOTAL P21 P22 P23 P24 P25 TOTAL P31 P32 P33 P34 TOTAL

Grande 

TOTAL

0.2 0.3 0.2 0.3 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1

Hugo Marques 100 100 60 80 86 60 60 60 100 20 60 40 0 0 60 25 63.4

Luís Rosado 20 20 60 0 22 100 100 100 100 20 84 0 0 0 100 25 47.4

Ricardo Póvoa 60 80 100 100 86 100 100 80 60 20 72 0 0 0 20 5 64.2

Capacidade Pedagógica

0.4

Capacidade Técnico-Científica

0.4

Atividades relevantes para a missão da instituição

0.2


