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DEEC 
Área Científica de Energia  

 
 
Exmo Sr. Presidente de Júri 
Professor Doutor Luís Manuel Fernandes Mendonça 

 
Parecer 

Sobre o concurso documental constante do Edital n.º 927/2020 para um Professor Adjunto, na área 
disciplinar de Engenharia Eletrotécnica Marítima, perfis de Eletrotecnia e Máquinas Elétricas, 
atendendo ao citado edital e nomeadamente ao número 12 alíneas e) a i), aos números 17, 18 e 
tabelas I, II e III: 
 
1) Considerando a Capacidade Pedagógica (P1 = 0,4) 
 
1.1) Responsabilidade de unidades curriculares na área disciplinar do concurso e outras unidades 
curriculares (UCs) 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 (P11 = 0,2): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado salienta-se a responsabilidade de duas UCs 
e a criação de uma nova UC na área de Electrotecnia. Considerando também os elementos 
fornecidos, o candidato é valorado com 50 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a responsabilidade de três UCs e a 
elaboração de quatro textos pedagógicos. Analisando também os elementos fornecidos, o candidato é 
valorado com 57 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a responsabilidade de onze UCs relevantes 
e a elaboração de três textos pedagógicos. Analisando também os elementos fornecidos, o candidato 
é valorado com 100 pontos. 
 
1.2) 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 (P12 = 0,3): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a docência de aulas teóricas 
em três UCs do curso de Engenharia Eletrotécnica ou afins. O candidato é valorado com 38 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a docência de aulas teóricas/práticas em 
onze UCs e a elaboração de exercícios. O candidato é valorado com 58 pontos. 
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Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a docência de aulas teóricas em onze UCs 
relevantes, aulas teóricas/práticas em catorze UCs e a elaboração de vários cadernos de exercícios. O 
candidato é valorado com 100 pontos. 
 
1.3) Experiência nas componentes laboratoriais e na elaboração de guiões de trabalhos laboratoriais 
na área disciplinar do concurso, ou outras afins (P13 = 0,2): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a docência de aulas 
laboratoriais em treze UCs do curso de Engenharia Eletrotécnica ou afins, a elaboração de vários 
guias de laboratório e a criação de treze protótipos laboratoriais. A valoração obtida é de 68 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a docência de aulas laboratoriais em onze 
UCs relevantes, e a elaboração de vários guias de laboratório. A valoração obtida é de 82 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a docência de aulas laboratoriais em quinze 
UCs relevantes, a elaboração de guias de laboratório e a criação de quinze protótipos laboratoriais. A 
valoração obtida é de 100 pontos. 
 
1.4) 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 (P14 = 0,3): 
 
Do candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado nada consta. Obtém uma valoração de 0 
pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a a frequência de quatro cursos STCW, a 
participação em cinco outros cursos, e dois seminários. Obtém uma valoração de 100 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a participação em dois cursos. Obtém uma 
valoração de 28 pontos. 
 
2) Considerando o desempenho técnico -científico e/ou profissional (P2 = 0,4): 
 
2.1) Artigos científicos em revistas internacionais e livros com revisão (P21 = 0,2): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado salientam-se dezassete artigos de revista. 
Considerando ainda quatro prémios, bem com a qualidade e a relevância, o candidato é valorado com 
96 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa consideram-se catorze artigos de revista, um livro 
internacional e dois artigos de livro. Considerando ainda a qualidade e a relevância, o candidato é 
valorado com 100 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques consideram-se cinco artigos de revista. Considerando 
ainda um prémio, bem como a qualidade e a relevância, o candidato é valorado com 51 pontos. 
 
2.2) Artigos noutras publicações científicas, proceedings de conferências, comunicações, etc. (P22 = 
0,2): 
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Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado consideram-se vinte e cinco artigos de 
conferência e três artigos de divulgação. Considerando a qualidade e a relevância, o candidato é 
valorado com 98 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa consideram-se vinte e cinco artigos de conferência, 
dois artigos em poster e um artigo de divulgação. Considerando a qualidade e a relevância, o 
candidato é valorado com 100 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques consideram-se nove artigos de conferência. 
Considerando a qualidade e a relevância, o candidato é valorado com 58 pontos. 
 
2.3) Participação em projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e internacionais (P23 = 
0,2): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a participação em oito 
projetos de investigação e em júris de seleção de projectos, a que corresponde uma valoração de 100 
pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a participação em cinco projetos de 
investigação, a que corresponde uma valoração de 77 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a participação em três projetos de 
investigação, a que corresponde uma valoração de 60 pontos. 
 
2.4) Arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios (P24 = 0,2, considera-se que “teses” se 
refere a “teses de doutoramento” e a “dissertações de mestrado”): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a arguição num júri de 
mestrado, a orientação de nove dissertações de mestrado e de três projetos/estágios, a que 
corresponde uma valoração de 100 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a arguição em dois júris de mestrado em 
dois júris de projetos/estágios, a orientação de três dissertações de mestrado e de dois 
projetos/estágios, a que corresponde uma valoração de 70 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a arguição em sete júris de mestrado, a 
orientação de oito dissertações de mestrado e de um projeto/estágio, a que corresponde uma 
valoração de 98 pontos. 
 
2.5) Experiência profissional relevante para as áreas científicas do concurso (P25 = 0,2): 
 
Para o candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se lecionação de treze ações de 
formação, a participação na organização de duas conferências e a participação em quatro 
conferências. O candidato é valorado com 100 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa considera-se a participação na organização de duas 
conferências e a participação em seis conferências. O candidato é valorado com 75 pontos. 
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Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a participação em cinco conferências. O 
candidato é valorado com 38 pontos. 
 
3) Considerando outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino 
superior (P3  = 0,2): 
 
3.1) Experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior (P31 = 0,25): 
 
Do candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado nada consta. O candidato é valorado com 0 
pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa nada consta. O candidato é valorado com 0 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a participação em conselhos científicos de 
universidade, conselho pedagógico, membro de comissão de equivalências do curso de electrotecnia 
e tesoureiro do IEEE – IE/PEL/IA Joint Chapter – Region 8, Portuguese Section. O candidato é 
valorado com 100 pontos. 
 
3.2) Coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP (P32 = 0,25): 
 
Do candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado nada consta. O candidato é valorado com 0 
pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa consideram-se duas supervisões de cursos TeSP. O 
candidato é valorado com 100 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques nada consta. O candidato é valorado com 0 pontos. 
 
3.3) Participação em comissões coordenadoras, grupos de trabalho, júris de seriação e outras 
atividades relevantes para a missão da Instituição (P33 = 0,25): 
 
Do candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a participação em duas comissões 
coordenadoras e em 12 grupos de trabalho/outras comissões. O candidato é valorado com 100 
pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa nada consta. O candidato é valorado com 0 pontos. 
 
Para o candidato Hugo dos Santos Marques considera-se a participação em dois grupos de trabalho 
em duas presidência de Júri de concursos. O candidato é valorado com 77 pontos. 
 
3.4) Publicações técnicas e experiência de prestação de serviços ou consultadorias (P34 = 0,25): 
 
Do candidato Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado considera-se a publicação de 3 patentes e a 
criação de 3 empresas de inovação tecnológica. O candidato é valorado com 100 pontos. 
 
Para o candidato Ricardo Filipe Sereno Póvoa nada consta. O candidato é valorado com 0 pontos. 
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Para o candidato Hugo dos Santos Marques nada consta. O candidato é valorado com 0 pontos. 
 
4) Tendo em conta as pontuações parcelares anteriormente referidas, as ponderações Pi e Pij 
constantes do edital, os candidatos ficam com as pontuações parcelares e final indicadas na 
tabela 1. 

 
 

Tabela 1: Pontuações parcelares e final dos candidatos 
 

   
1) 

 
2) 

 
3) 

 

Pontua-
ção 

total 

  
Pi 0,4 

 
0,4 

 
0,2 

 

   
1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 

 
2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 

 
3.1) 3.2) 3.3) 3.4) 

 

  
Pij 0,2 0,3 0,2 0,3 

 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Candidatos         Parc 1)           Parc 2)         Parc 3) 

Luís Filipe 
Soldado 

Granadeiro 
Rosado 

50 38 68 0 35 96 98 100 100 100 98,8 0 0 100 100 50 63,52 

Ricardo 
Filipe 

Sereno 
Póvoa 

57 58 82 100 75,2 100 100 77 70 75 84,4 0 100 0 0 25 68,84 

Hugo dos 
Santos 

Marques 
100 100 100 28 78,4 51 58 60 98 38 61 100 0 77 0 44,3 64,62 

 
 
21 de dezembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
José Fernando Alves da Silva 
(Prof. Catedrático do Instituto Superior Técnico) 
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