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Concurso documental interno de promoção para o provimento de um lugar na categoria 
de professor coordenador, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, nas áreas disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, Design e Áreas 
Afins. Edital nº 15/2020. 

 
 
PARECER 
 
Na qualidade de vogal do concurso referido em epígrafe, e após a análise da documentação 
entregue pelos candidatos a concurso, cumpre-me emitir um Parecer fundamentado.  
 
_________________________________ 
 

Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 

 
13.1 — Desempenho Técnico-Científico e Profissional – 60/100  
13.1.2 — Produção técnico-científica publicada.  
A candidata apresenta uma produção técnico-científica pouco desenvolvida. 
Apreciação dos 5 trabalhos selecionados pela candidata como mais representativos do seu curriculum 
vitae. 
1. ÓPIO Magazine – não é uma revista científica e não tem qualquer artigo escrito pela candidata, 
tendo esta apenas participado na coordenação do projeto e na fotografia. 
2. Revista IPCB Campus, nº 13, outubro de 2018, também não é uma revista científica, tendo escrito 
em coautoria (sendo primeira autora) um artigo intitulado “Desfile de Moda potencialidades das 
atividades multidisciplinares”, sobre a realização de um desfile de moda. 
3. Fashion Five 2014, catálogo produzido pelo Grupo I&D Moda, Instituições de Ensino Superior 
Público Portuguesas com Cursos de Design de Moda, pertencendo à coordenação do projeto: não é 
uma publicação científica e não tem nenhum texto da candidata. 
4.  A Concretização do Processo de Bolonha em Portugal - Encontro Nacional realizado no dia 28 de 
Março de 2012, em Castelo Branco: a candidata pertenceu à coordenação da publicação, um texto 
escrito por 7 autores (de que a candidata é coautora), intitulado “A Concretização do Processo de 
Bolonha no IPCB”, não sendo um texto científico. 
5.  No início do verão de 2012, numa parceria que envolveu o Município de Figueira de Castelo 
Rodrigo, o Instituto do Território, a Universidade da Beira Interior e o Empresário Manuel Serrão 
(Modtissimo e Associação Seletiva Moda) - “Heritage Fashion - Património é moda” – com projetos 
de alunos, onde aparece um texto de catálogo da candidata, em coautoria com Nelson Antunes. 
As evidências selecionadas têm pouca qualidade, sobretudo sob o ponto de vista científico ou 
artístico. 
 
No que se refere a Livros e catálogos, para além da tese de doutoramento, a candidata apresenta 
um livro, uma participação nas atas de um congresso em 2012 e a participação em 6 catálogos. Não 
apresenta qualquer capítulo de livro em autoria, apenas 5 capítulos de livro em coautoria. Quanto a 
artigos em revistas, a candidata possui 7 artigos em revista (6 em publicações científicas), 2 como 
autora e 5 como coautora. Em termos de publicações em atas de eventos científicos, são 
apresentadas 22 publicações em atas de conferências, apenas 2 como autora, sendo as restantes em 
coautoria. No item destinado a Exposições são referidas 5 exposições, sendo 2 delas com o mesmo 
conteúdo, apresentadas em dois locais diferentes. O curriculum da candidata apresenta 18 
participações em produções audiovisuais e 14 participações em desfiles de moda, ao nível de 
coordenação e/ou produção. 
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13.1.3 - Comunicações em eventos científicos, técnicos ou artísticos. 
A candidata apresenta 16 comunicações orais em eventos científicos e 2 posters. Refere as 
conferências Assistidas, apresentando um conjunto de 16 conferências assistidas, que não devem 
incluir-se num CV desta natureza, visto tratar-se de uma forma de participação passiva em 
conferências, ao contrário do esperado, ou seja, de uma participação ativa. Quanto a Moderação de 
mesas, apresenta 2 moderações de mesa. 
 
13.1.4 - Orientação de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico e/ou 
qualificação profissional na área do concurso.  
A candidata refere uma orientação de tese de doutoramento não concluída (como coorientadora), 
assim como 10 orientações e 2 coorientações de mestrado concluídas. Apresenta 58 orientações de 
projetos de final de licenciatura.  
 
13.1.5 - Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso.  
Dos 6 projetos que a candidata apresenta como coordenadora, 5 deles não são projetos científicos. 
Quanto a membro da equipa, das 4 participações, apenas uma é em projeto científico. Refere 1 
colaboração num projeto científico da UBI. Concluiu-se que a candidata apresenta uma muito 
reduzida atividade ao nível de projetos de investigação. 
 
13.1.6 - Participação em Júris de natureza académica.  
A candidata foi arguente em 5 provas de doutoramento e integrou 7 júris para a obtenção do título 
de especialista. Participou em 32 júris de mestrado ao nível de arguição e em 7 presidências de júris 
de mestrado. Refere 41 arguições e 40 presidências em júris de licenciatura. Participou ainda em 7 
júris de concursos de professores adjuntos. 
 
13.1.7 - Organização de Publicações e Eventos de Natureza Científica Técnica e/ou 
Artística. Organização de eventos (membro de comissões), (co)edição de revistas, 
participação na revisão de artigos, membro de Centros de Investigação, prémios e 
distinções obtidas na área do concurso e outras atividades de reconhecido mérito 
científico e profissional. 
Ao nível da organização de eventos, a candidata foi membro de 21 comissões. Refere 4 participações 
na coedição de revistas. Participou na revisão de 11 artigos de conferências. 
Quanto à sua participação em centros de investigação, é Membro Colaboradora no CIEBA desde 
2008 e Membro Integrado no CIPEC desde 2018, daí não se compreender o pouco envolvimento ao 
nível de projetos de investigação. Em termos de prémios e distinções, apresenta uma menção 
honrosa e 2 bolsas de mérito. 
 
13.2 - Capacidade Pedagógica – 90/100 
13.2.1 - Coordenação/ Responsabilidade de Unidade Curriculares no ensino superior. 
Ao nível da Coordenação/Responsabilidade de Unidade Curriculares no ensino superior, a candidata 
apresenta uma vasta e diversificada atividade, desde o ano letivo de 1999-2000, em licenciatura, e 
desde 2011-2012, em mestrado. Não apresenta atividade de responsabilidade científica em 2010-
2011, ao nível da licenciatura, e em 2018-2019, ao nível de mestrado. 
 
13.2.2 - Unidades Curriculares/módulos lecionados no 1.º e 2.º ciclo de estudos, na área 
do concurso.  
Ao nível da lecionação de unidade curriculares no ensino superior, a candidata apresenta uma vez 
mais, uma vasta e diversificada atividade, quer ao nível de unidades curriculares do 1º ciclo, não 
tendo lecionado no ano letivo de 2010-2011, quer ao nível de unidades curriculares de 2º ciclo, não 
tendo lecionado nos anos letivos de 2017-2018 e de 2018-2019. Apresenta ainda a lecionação de 3 
módulos. Estranhamente, e dada a natureza do concurso, a candidata não refere a sua avaliação 
pedagógica, tal como seria de esperar. 
 



 3 

13.2.3 - Elaboração de programas de Unidades Curriculares no 1.º e 2.º ciclos de estudos.  
A candidata refere a sua participação na elaboração de 67 programas de unidades curriculares no 1.º 
e 2.º ciclos de estudos, assim como de reformulação de programas. 
 
13.2.4 - Outras atividades pedagógicas. Elaboração de materiais pedagógico-didáticos; 
aulas abertas; seminários e orientação de estágios pedagógicos.  
A candidata apresenta 16 participações em aulas abertas, seminários, workshops e outras 
atividades. Não apresenta elaboração de materiais didático-pedagógicos. 
 
13.2.5 - Atividades de coordenação pedagógica, formação e avaliação.  
A candidata apresenta diversas atividades de coordenação pedagógica. Ao nível de atividades como 
formadora, apresenta 9 participações. Elenca ainda 19 participações como formando, que não se 
inserem neste item. Participação como membro de um Júri CTesp. Como membro de júri de 
apresentação de propostas de projeto, pontos de situação e apresentações intercalares, refere um 
total de 41 participações entre 2012 e 2013, assim como diversas apresentações de pontos de 
situação e de propostas, ao nível do mestrado, em 2014. Refere uma participação em provas para 
maiores de 23 anos e ainda outras 6 participações em júris. 
 
13.2.6 - Coordenação de cursos ou programas de estudos. 
A candidata apresenta um total de 5 prestações ao nível da coordenação de cursos na área do 
concurso, 3 de licenciatura e 2 de mestrado. 
Desde 2009 à data, é membro da Comissão Científica do Mestrado em Design do Vestuário e Têxtil. 
 
13.3 - Outras atividades relevantes para a missão do IPCB – 95/100 
13.3.1 - Cargos ou participação em Órgãos de gestão e/ou outros Órgãos.  
A candidata apresenta diversos cargos ou participação em órgãos de gestão e/ou outros órgãos, 
desde 1999 até à data, alguns com manifesto relevo. 
 
13.3.2 - Participação em atividades de relação com a comunidade e com relevância para a 
área do concurso.  
A candidata apresenta a participação ativa em diversas atividades de relação com a comunidade e 
com relevância para a área do concurso, num total de 39, desde 2000 até 2018, referindo-se a 
grande maioria à organização ou coorganização de exposições de trabalhos de alunos ou de 
fotografia.  
 
13.3.3 - Membro de comissão de nomeação Interna/Externa.  
A candidata evidencia participação em comissões da A3ES entre 2010 e 2013; e 2010 e 2016. 
Refere a sua participação em 16 comissões de criação de novos cursos e 4 participações em 
comissões de autoavaliação dos cursos existentes.  
 
13.3.4 - Participação em projetos nacionais e internacionais; Mobilidade internacional -
Elaboração e criação de projetos, Missões de ensino e formação. Participação em órgãos e 
ou grupos de trabalho de entidades externas. Participação em júris de concursos nacionais 
e internacionais. 
A nível de Mobilidade Internacional, a candidata realizou 7 mobilidades, entre 2003 e 2010. 
Refere a elaboração e criação de 13 projetos, missões de ensino e formação. Apresenta 4 
participações em órgãos e/ou grupos de trabalho de entidades externas e 9 participações em júris 
de concursos nacionais e internacionais. 
 
 
________________________________________ 
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Daniel Raposo Martins 
 
13.1 — Desempenho Técnico-Científico e Profissional – 100/100 
13.1.2 — Produção técnico-científica publicada.  
O candidato apresenta uma relevante e expressiva produção técnico-científica. 
Apreciação dos 5 trabalhos selecionados pelo candidato como mais representativos do seu curriculum 
vitae. 
1. Livro: Comunicar Visualmente - EL DISENO GRÁFICO DE LA MARCA, de que é editor; escreveu um 
texto de introdução e Notas Finales. Nesse mesmo livro apresenta dois capítulos de livro de que é 
autor: “Comunicar Visualmente” e “Elogio a la simplicidad de la forma”. 
2. Livro: Desenvolvimento e Inovação de um produto endógeno - O caso dos Azeites de Montanha, 
de que é coeditor. Neste livro, é coautor (sendo o primeiro autor) de um capítulo de livro “Da 
Identidade à Comunicação do Projeto - Promoção e Valorização de Azeites de Montanha”, pp. 119-
148. 
3. Livro publicado pela Editora Springer da Series in Design and Innovation, de que é coeditor, 
“Perspectives on Design – Research, Education and Practice”. Neste livro é ainda coautor de dois 
capítulos do livro: “From the Genesis to the Project Result: The Success of Design for Place Branding 
also Depends on the Modality of Contracting”, pp. 137-160; “The Creation of Brands in the Online 
Experience: A Study Aboutc the Brand Image of Children’s Clothing”, pp.161-174. 
4. Livro: A Rebelião dos Signos – Alma da Letra, coautor com Joan Costa. 
5. Livro: Design de Identidade e Imagem Corporativa, de que é autor. 
As evidências selecionadas são de grande qualidade e expressão, consubstanciando-se numa 
produção científica de relevância na área a concurso. 
 
No que se refere a livros, o candidato apresenta uma vasta produção de visibilidade internacional, 
com 7 livros como editor (6 como editor principal) e 4 livros de autoria, sendo 1 como único autor. 
Quanto a capítulos de livro, são referidos 32 capítulos de livro, sendo 14 como autor único e 18 
como coautor. Refere a sua participação em 16 mostras e exposições de design. O candidato 
escreveu 3 prefácios de livro. Quanto a artigos em revistas, apresenta uma produção de 39 artigos 
com revisão por pares, 12 dos quais como autor; 11 destes artigos com indexação Scopus. Para além 
de artigos em revistas científicas, são referidos 13 artigos técnicos noutras publicações. Ainda neste 
item, o candidato apresenta a produção de 21 manuais/produções audiovisuais. Outro dado 
importante da produção técnico-científica publicada é o facto de apresentar 134 citações. 
 
13.1.3 - Comunicações em eventos científicos, técnicos ou artísticos. 
O candidato apresenta 39 comunicações orais em congresso e 8 posters. Refere ainda 6 
comunicações em conferências internacionais como Keynote Speaker e 36 participações como 
palestrante convidado em seminários e outros eventos. 
 
13.1.4 - Orientação de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico e/ou 
qualificação profissional na área do concurso.  
O candidato refere uma orientação de tese de doutoramento concluída e 5 orientações de tese de 
doutoramento não concluídas. Quanto a mestrado, apresenta 44 orientações de mestrado 
concluídas e a orientação de 111 projetos de final de licenciatura. São ainda referidas 20 orientações 
de projetos de bacharelato e 2 orientações de Estágio fim de CTeSP.  
 
13.1.5 - Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso.  
O candidato apresenta uma significativa participação em projetos de investigação/intervenção na 
área do concurso. São listados 7 projetos de investigação, dos quais 5 concluídos e 2 em curso, para 
além do projeto de Pós-Doutoramento em fase de conclusão na FA_ULisboa. Refere ainda a 
coordenação de 4 candidaturas a fundos de apoio a reuniões científicas/livro, assim como a sua 
participação como membro de equipas/consórcios no âmbito de 4 candidaturas a investigação 
financiada [não aprovados]. O candidato foi júri de concurso para atribuição de bolsa de 
investigação por quatro vezes, assim como também por 4 vezes foi Presidente/Gestor em concurso 
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de adjudicação de serviços de projetos de investigação. Refere também uma supervisão de bolseiro 
de investigação e 25 atividades/projetos de natureza profissional. 
 
13.1.6 - Participação em Júris de natureza académica.  
O candidato foi arguente em 6 provas de doutoramento e integrou 7 júris para a obtenção do título 
de especialista. Participou em 50 júris de mestrado ao nível de arguição e em 5 presidências de júri. 
Refere 17 presidências de provas de licenciatura e 4 participações como arguente em 
seminários/pontos de situação de teses de doutoramento. Apresenta 201 arguências em provas de 
licenciatura e 51 em Provas de Bacharelato (1º ciclo bietápico). O candidato foi ainda presidente em 
4 Provas de CTeSP e arguente em 9 Provas de CTeSP. 
 
13.1.7 - Organização de Publicações e Eventos de Natureza Científica Técnica e/ou 
Artística. Organização de eventos (membro de comissões), (co)edição de revistas, 
participação na revisão de artigos, membro de Centros de Investigação, prémios e 
distinções obtidas na área do concurso e outras atividades de reconhecido mérito 
científico e profissional. 
Ao nível da organização de eventos, o candidato foi membro de 8 comissões de organização de 
congressos internacionais com revisão por pares e de 25 eventos sobre design. Foi membro da 
comissão científica de 45 congressos com revisão por pares. Refere a moderação em 8 congressos 
com peer review. Apresenta 11 participações como membro da comissão científica de 
journal/revista. Editor de 4 revistas/coleção de livros. 
Quanto à sua participação em centros de investigação, é Membro Integrado no CIAUD desde 2008. É 
também membro do RETHINK – Grupo de investigação em Design para o Território, do Polo de 
Castelo Branco do CIAUD. Em termos de prémios e distinções, apresenta 5 prémios ou distinções. 
 
13.2 - Capacidade Pedagógica – 100/100 
13.2.1 - Coordenação/ Responsabilidade de Unidade Curriculares no ensino superior. 
Ao nível da Coordenação/Responsabilidade de Unidade Curriculares no ensino superior, o candidato 
apresenta uma vasta e diversificada atividade, desde o ano letivo de 2006/2007, em licenciatura e 
mestrado. Responsabilidade científica de diversas unidades curriculares em todos os anos letivos. 
 
13.2.2 - Unidades Curriculares/módulos lecionados no 1.º e 2.º ciclo de estudos, na área 
do concurso.  
Ao nível da lecionação de unidade curriculares no ensino superior, o candidato apresenta uma vez 
mais, uma vasta e diversificada atividade, quer ao nível de unidades curriculares no 1º ciclo, quer do 
2º ciclo, desde 2002/2003. Refere ainda a lecionação de 9 módulos, ao nível de mestrado e 
doutoramento. Apresenta a sua avaliação pedagógica desde 2003 até ao final do 1º semestre de 
2019/2020. 
 
13.2.3 - Elaboração de programas de Unidades Curriculares no 1.º e 2.º ciclos de estudos.  
O candidato refere a elaboração de 129 programas de unidades curriculares, e a sua participação na 
elaboração de 60 programas de Unidades Curriculares no 1º e 2º ciclos de estudos. 
 
3.2.4 - Outras atividades pedagógicas. Elaboração de materiais pedagógico-didáticos; 
aulas abertas; seminários e orientação de estágios pedagógicos.  
O candidato apresenta produção de 93 materiais de apoio didático-pedagógico em unidade 
curricular e materiais de apoio pedagógico em 4 módulos ou cursos. Refere 6 participações em aulas 
abertas e seminários. 
 
13.2.5 - Atividades de coordenação pedagógica, formação e avaliação.  
O candidato apresenta diversas atividades de coordenação pedagógica. Ao nível de atividades como 
formador, apresenta 9 participações. Quanto a projetos curriculares, refere um total de 45 
orientações. São elencadas 5 atividades de avaliação e participação em júris. 
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13.2.6 - Coordenação de cursos ou programas de estudos. 
O candidato apresenta um total de 5 prestações ao nível da coordenação de cursos na área do 
concurso, de licenciatura e de mestrado, num total de 8 anos de coordenação. 
 
13.3 - Outras atividades relevantes para a missão do IPCB – 90/100 
13.3.1 - Cargos ou participação em Órgãos de gestão e/ou outros Órgãos.  
O candidato apresenta diversos cargos ou participação em órgãos de gestão e/ou outros órgãos, 
desde 2004 até à data. 
 
13.3.2 - Participação em atividades de relação com a comunidade e com relevância para a 
área do concurso.  
O candidato evidencia uma participação ativa em diversas atividades de relação com a comunidade 
e com relevância para a área do concurso, num total de 33, desde 2003 até 2019. 
 
13.3.3 - Membro de comissão de nomeação Interna/Externa.  
O candidato refere a participação em comissões da FCT e da A3ES. Apresenta 5 participações em 
comissões de criação de novos cursos e 23 participações em comissões de avaliação e autoavaliação 
dos cursos existentes.  
 
13.3.4 - Participação em projetos nacionais e internacionais; Mobilidade internacional -
Elaboração e criação de projetos, Missões de ensino e formação. Participação em órgãos e 
ou grupos de trabalho de entidades externas. Participação em júris de concursos nacionais 
e internacionais. 
A nível de Mobilidade Internacional, o candidato realizou 3 projetos de mobilidade: 2006-2007 e 
2007-2008, mobilidade em Weimar, tendo sido responsável pelas equipas de projeto, bem como 
pela preparação pedagógica e logística inerente ao tema, levantamento de dados e exposições 
conjuntas; em 2013 foi coorganizador do “Tipos Creativos – Encuentro de estudiantes de diseño 
gráfico de España y Portugal”. Participação num concurso de admissão de docente na Universidad 
Pontificia de Salamanca, em 2018. Apresenta a participação em 28 júris de seriação de candidatos à 
entrada em CE. Membro de 13 concursos de design, em colaboração com a sociedade. 
 
_______________________________________ 
 
 
Após a avaliação dos elementos entregues pelos candidatos e que constam da sua candidatura, e de 
acordo com o presente Parecer e as classificações atribuídas, os candidatos foram ordenados da 
seguinte forma: 
 
1º lugar – Daniel Raposo Martins 
2º lugar – Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 
 
 
Lisboa, 15 de junho de 2020 
 
O vogal do Júri 

 
Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva 
Professor Catedrático 
 



Concurso documental interno de promoção para o provimento de um lugar na categoria 

de professor coordenador do Instituto Politécnico de Castelo Branco, aberto pelo Edital 

nº 15/2020 de 3 de janeiro de 2020, publicado no DR, 2ª Série, Parte E, nas áreas 

disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, Design e Áreas Afins. 

 

 

Parecer Fundamentado elaborado na qualidade de vogal do júri 

 

 

 

 

 

Candidatos admitidos a concurso apresentados por ordem alfabética: 

Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros  

Daniel Raposo Martins 

 

Ambos os candidatos apresentam os elementos necessários para a avaliação qualitativa e 

quantitativa, estando estes de acordo com o proposto no Edital de concurso. 

A análise qualitativa e a justificação da análise quantitativa será feita neste documento sendo 

apresentada uma quantificação dos valores atribuídos para cada um dos critérios considerados 

para efeito da seleção dos candidatos, de acordo com o estruturalmente definido no Anexo I da 

Ata nº 1, estando aí vertidos as componentes de Desempenho técnico-científico e profissional, 

Capacidade pedagógica e Atividade organizacional de gestão, com cumprimento dos âmbitos 

definidos no Edital de Abertura de concurso documental interno de promoção para professor 

coordenador.  

Na avaliação dos candidatos foi atribuída uma classificação respeitando os intervalos constantes 

no anexo à ata nº 1 do Júri de seleção, apresentando valores relativos. Esta avaliação apresenta 

classificações relacionados com pontuações atribuídas a cada um dos aspetos constantes no 

Curriculum Vitae dos candidatos, não constituindo esse número qualquer relação com aquilo que 

possa ser considerado uma nota que avalie em absoluto o mérito dos candidatos. De referir que 

em termos globais, ambos os candidatos possuem atividade e requisitos profissionais distintos 

mas merecedores de desempenho do cargo de Professor Coordenador. Assim, a pontuação 

abaixo atribuída será meramente o resultado de uma análise ponderada que inclui o número de 

cada uma das produções e a qualidade e a importância de cada uma delas, ajudando a definir a 

nossa apreciação dentro do parâmetros definidos para o concurso. 

  

 

Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 

 

a) Desempenho Técnico-Científico e Profissional – 61/100 



1. Produção Técnico-científica publicada 

Como produção Técnico-Científica (livros/Catálogos) apresenta um livro, a sua tese de 

doutoramento, a coedição de atas de um congresso e seis catálogos (um como autor e os 

restantes como coautora). Possui seis capítulos de livros (tendo todos vários autores) com 

publicação internacional, sete artigos em revista (três internacionais), vinte e duas publicações 

em atas de eventos científicos, cinco exposições, mais de uma dezena de produções 

audiovisuais e catorze desfiles.  

2. Comunicações em eventos científicos, técnicos ou artísticos 

Apresenta cerca de uma dúzia e meia de comunicações em eventos científicos e técnicos, 

predominantemente nacionais, quer como convidada quer como participante. 

3. Orientações de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico 

Apresenta um estudante de doutoramento em fase de conclusão. Possui uma dúzia de 

orientações de teses de mestrado e apresenta cerca de oito dezenas de orientações de projetos 

finais de licenciatura. 

4. Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso 

Neste campo é de assinalar a orientação de um projeto internacional de investigação, fazendo 

referência a outros projetos nacionais que não são de investigação. Surge como colaboradora 

num projeto internacional sediado na Universidade da Covilhã. 

5. Participação em Júris de natureza académica 

Participou em cinco Júris de Doutoramento, sete Provas de Especialista, cerca de quatro 

dezenas de Provas de Mestrado e mais de nove dezenas de Provas de Licenciatura. 

6. Organização de eventos de natureza científica, técnica e/ou artística  

Organizou mais de duas dezenas de eventos e pertenceu a mais de uma dezena de comissões 

científicas.  

7. Membro de publicações de natureza científica, técnica e/ou artística (máximo 5 pontos) 

Coedição da revista NOW Magazine durante três anos consecutivos e da revista ÓPIO Magazine 

em 2019.  

8. Membro de Centro de Investigação  

Investigadora no CIEBA e no CIPEC.  

9. Prémios e ou distinções na área do concurso  

Recebeu uma menção honrosa pela realização de trabalho académico e duas bolsas de mérito 

como melhor média da Escola.  

 

b) Capacidade Pedagógica – 91/100 

1. Coordenação de cursos ou programas de estudos  

Coordenação da licenciatura em Design de Moda e Têxtil, da Licenciatura em Artes da Imagem, 

do mestrado em Design do Vestuário e Têxtil (sendo membro da sua Comissão Científica). 

2. Coordenação/responsabilidade de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos  

Apresenta coordenação/responsabilidade em várias unidades curriculares em cursos 

diferenciados, como por exemplo no curso de Mestrado de Design de Vestuário e Têxtil, 



Mestrado de Design de Interiores, Design Gráfico, na licenciaturas de Design de Moda e Têxtil, 

na licenciaturas de Design de Interiores e Equipamento ou na licenciaturas de Design e 

Comunicação e Produção Audiovisual. 

3. Lecionação de Unidades Curriculares (não acumula com coordenação de UCs) nos 

últimos 5 anos 

Apresenta lecionação em várias unidades curriculares em cursos diferenciados, como por 

exemplo no curso de Mestrado de Design de Vestuário e Têxtil, Mestrado de Design de Interiores, 

Design Gráfico, na licenciaturas de Design de Moda e Têxtil, na licenciaturas de Design de 

Interiores e Equipamento ou na licenciaturas de Design e Comunicação e Produção Audiovisual. 

Estas unidades são predominantemente de primeiro e de segundo ciclo. 

4. Elaboração de programas de Unidades Curriculares 

Apresenta um elevado número de programas elaborados, correspondendo de um modo geral às 

unidades curriculares lecionadas.  

5. Outras atividades pedagógicas, de formação e avaliação 

Apresenta cerca de uma dezena de atividades como formador e enumera vários cursos que 

realizou como formando. Faz lista de inúmeros júris de avaliação académicos em que participou. 

Desde 2007 é responsável pelo Júri das provas de acesso para mais de 23, entre outras ações. 

6. Missões de mobilidade Erasmus  

Assinala 7 ações de mobilidade internacional.  

7. Outras atividades pedagógicas  

Apresenta relação de atividades que envolveram Aulas Abertas, Seminários, Workshops, entre 

outras, que dão uma visão do trabalho desenvolvido neste campo. É escassa a referência a 

materiais pedagógico-didácticos elaborados e que seriam determinantes para compreender 

dinâmicas pedagógicas implementadas.  

 

c) Atividade Organizacional de Gestão – 100/100 

1. Cargos ou participações em Órgãos estatutários  

Integrou a Comissão Instaladora da ESART. Foi membro da Assembleia de Representantes e 

do Conselho Geral do IPCB. Foi membro do Conselho Pedagógico, do Conselho Científico, da 

Assembleia de Representantes, do Conselho Técnico-Científico da ESART. Foi Subdiretora da 

Esart, entre outros desempenhos.  

2. Outros cargos/comissões  

Foi responsável na ESART pelos programas de Mobilidade Erasmus, Leonerdo da Vinci e Vasco 

da Gama. Integra a Comissão de Seriação para a Contratação de Pessoal Docente para o IPCB, 

entre outras. Possui várias nomeações para o exercício de funções. Apresenta ampla atividade 

de relação com a Comunidade para a área do concurso.  

3. Participação em júri de concursos  

Participou em sete júris de concursos documentais para professor Adjunto. Apresenta 

participação em Júris de Concursos nacionais.  

4. Outras atividades  



Participou em Comissões de Avaliação Externa da A3ES. Colaborou ou coordenou Comissões 

de criação/reformulação/conversão de cursos. Integrou comissões de auto avaliação de ursos 

existentes. Foi avaliador Siadap de diferentes funcionários em períodos diversos.  

 

Daniel Raposo Martins 

 

a) Desempenho Técnico-Científico e Profissional – 100/100 

1. Produção Técnico-científica publicada  

Como produção Técnico-Científica (livros/catálogos) apresenta um livro como autor, dois livros 

como coautor e a edição cinco livros; de notar que alguns destes livros têm edições no 

estrangeiro e publicados por editoras conceituadas. Possui mais de três dezenas capítulos de 

livros, cerca de quatro dezenas de artigos em revistas ou atas de conferência, três prefácios de 

livros, vinte e um manuais/produções audiovisuais e mais de três dezenas de exposições de 

design. Complementarmente refere a existência de um número de cento e trinta e quatro 

citações. Apresenta um número de publicações denotando uma forte internacionalização do 

trabalho, inclusivamente comprovável por onze entradas indexadas na Scopus. 

2. Comunicações em eventos científicos, técnicos ou artísticos 

Apresenta um rol muito alargado de comunicações (quase quatro dezenas), sendo de destacar 

a circunstância de ter sido Keynote Speaker em seis congressos, o que acumula com um número 

de cerca de três dezenas e meia de palestras como convidado em seminários ou outros eventos.  

3. Orientações de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico  

Apresenta uma orientação de doutoramento concluída e 5 alunos com processos em curso. 

Orientou mais de quatro dezenas de projetos, dissertações., relatórios de estágio de mestrado, 

a que acresce mais de uma centena de orientações de projetos de fim de curso de licenciatura 

e duas dezenas de orientações de projetos de bacharelato.  

4. Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso  

Apresenta a participação num projeto da FCT e aparece ligado a candidaturas a fundos de apoiou 

por parte da mesma FCT. Atualmente encontra-se a fazer um pos-doutoramento na Universidade 

de Lisboa. Participou em alguns júris e apresenta cerca de duas dezenas de projetos 

profissionais.  

5. Participação em Júris de natureza académica  

Participou em seis júris de doutoramento, sete arguições em Provas de Especialista, mais de 

cinco centenas de provas de mestrado, mais de duas centenas de provas de licenciatura e mais 

de meia centena de participações em Provas de Bacharelato.  

6. Organização de eventos de natureza científica, técnica e/ou artística  

Organizou cerca de uma dezena de eventos científicos e foi membro de mais de três dezenas 

de comissões científicas e de referee na área do concurso.  

7. Membro de publicações de natureza científica, técnica e/ou artística  

Editor Chefe da revista Convergências, Membro do Conselho Internacional da Coleção Editorial 

de Franco Angeli “Culture del design” e coeditor da coleção Comunicação e Publicidade da 



editora Dinalivro. Complementarmente, apresenta trabalho de revisão de dois artigos em revistas 

internacionais e é membro do Conselho Científico da revista internacional I+Diseño, dando prova 

de reconhecimento exterior do seu trabalho.  

8. Membro de Centro de Investigação  

Investigador do CIAUD.  

9. Prémios e ou distinções na área do concurso  

Bolseiro da FCT, Convidado a integrar o ATYpl College of Reviewers da Association 

Typographique Internationale. Considerado um dos 50 renomados profissionais do design, 

criatividade, inovação e negócios pela revista brasileira abcDesign.  

 

b) Capacidade Pedagógica – 94/100 

1. Coordenação de cursos ou programas de estudos  

Coordenação da Licenciatura em Design de Comunicação e Produção Audiovisual, da 

Licenciatura em Artes da Imagem, do Mestrado em Design Gráfico.  

2. Coordenação/responsabilidade de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos  

Apresenta experiência de coordenação muito diversificada, tanto nas disciplinas como no tipo de 

cursos. De referir, por exemplo, o Mestrado em Design Gráfico (IPCB/ESART em associação 

com FAUL), o Mestrado em Design de identidade Digital (IPCB/ESART), a Licenciatura em 

Design de Comunicação e Audiovisual (IPCB/ESART), a Licenciatura em Design de Interiores e 

Equipamento (ESTG/IPP), a Licenciatura em Artes da Imagem (IPCB/ESART), ou o Curso 

Técnico Superior Profissional em Comunicação Audiovisual (IPCB/ESART).  

3. Lecionação de Unidades Curriculares (não acumula com coordenação de UCs) nos 

últimos 5 anos  

Lecionou uma diversidade de unidades curriculares em cursos distintos, tais como o Mestrado 

em Design Gráfico (IPCB/ESART em associação com FAUL), o Mestrado em Design de 

identidade Digital (IPCB/ESART), O Mestrado em Moda e Têxtil (IPCB/ESART em associação 

com FAUL), o Mestrado em Interiores e Mobiliário (IPCB/ESART), a Licenciatura em Design de 

Comunicação e Audiovisual (IPCB/ESART), a Licenciatura em Design de Interiores e 

Equipamento (ESTG/IPP), a Licenciatura em Artes da Imagem (IPCB/ESART), ou o Curso 

Técnico Superior Profissional em Comunicação Audiovisual (IPCB/ESART). Apresenta 

resultados da avaliação pedagógica pelos estudantes com classificações, em termos gerais, 

muito bons. Para além do serviço docente relacionado com a ESART, tem uma larga experiência 

de colaboração com outras instituições de ensino superior sendo de destacar colaboração com 

cursos de 3º ciclo em universidades estrangeiras.  

4. Elaboração de programas de unidades Curriculares  

Apresenta um elevado número de programas elaborados, correspondendo de um modo geral às 

unidades curriculares lecionadas.  

5. Outras atividades pedagógicas, de formação e avaliação 

Apresenta cerca de uma dezena de atividades como formador e enumera vários cursos que 

realizou como formando. Faz lista de inúmeros júris de avaliação académicos em que participou.  



6. Missões de mobilidade Erasmus  

Apresenta três missões de mobilidade internacional.  

7. Outras atividades pedagógicas  

Em termos de material pedagógico é apresentada, a título de exemplo, para cinco das unidades 

curriculares lecionadas. Acresce a este aspeto, a explicitação de algumas dinâmicas didáticas 

em várias das  unidades curriculares que lecionou.   

 

c) Atividade Organizacional de Gestão – 85/100 

1. Cargos ou participações em Órgãos estatutários  

Foi Presidente do Conselho Pedagógico da ESART/IPCB, Vice-Presidente do Conselho Técnico-

Científico da ESART, coordenador da Unidade Técnico-Científica do Design, Audiovisuais e 

produção dos Media.  

2. Outros cargos/comissões  

Apresenta um leque muito variado de comissões e de outros cargos que desempenha num 

período superior a mais de uma década. Foi responsável por comissões que produziram 

documentos importantes para a ESART, tais como normas e regulamentos. Foi co-coordenador 

da Plataforma E-learning no ESART. Membro da Assembleia de representantes, foi 

Representante dos assistentes na Assembleia Geral do IPCB, entre outros. Apresenta ampla 

atividade com ligação à comunidade, materializada através de organizações de eventos, como 

palestrante, entre outras. De salientar o facto de ter sido Presidente do Conselho Técnico e 

Deontológico da Associação Nacional de Designers, onde desempenhou ainda o cargo de 

Secretário e de Presidente da Assembleia Geral.  

3. Participação em júri de concursos  

Participação num concurso de titularid de Direção de Arte na Faculdad de Comunicación em 

Salamanca. Presidiu ou foi membro de vários júris de concursos de seriação de candidatos a 

mestrado na ESART, entre outros. Presidiu ou foi membro de vários outros júris, com cariz local 

ou nacional.  

4. Outras atividades  

Membro de painel de Avaliação em concursos da FCT, Participação em Comissões de avaliação 

Externa da Agência de Acreditação A3ES e membro de comissões internas da ESART para 

efeitos de Autoavaliação, entre muitas outras comissões. Integrou ainda comissões de 

Criação/reestruturação/reformulação de cursos, sendo de destacar a colaboração com um curso 

de doutoramento na Università degli Studi di Napoli. Foi avaliador Siadap de diferentes 

funcionários em períodos diversos.  

 

 

 

 

 

 



 

Após a análise detalhada dos elementos entregues pelos candidatos, foi procedido a uma 

avaliação qualitativa e quantitativa, refletidas neste Parecer permitindo a ordenação seguinte: 

 

1º lugar para Daniel Raposo Martins 

2º lugar para Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 

 

 

 

Coimbra, 15 de junho de 2020 

 

O vogal do júri 
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CONCURSO DOCUMENTAL INTERNO DE PROMOÇÃO PARA O PROVIMENTO DE UM 
LUGAR NA CATEGORIA DE PROFESSOR COORDENADOR DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO NAS ÁREAS DISCIPLINARES DE AUDIOVISUAIS 
E PRODUÇÃO DOS MEDIA, DESIGN E ÁREAS AFINS (Edital nº 15/2020 de 3 de janeiro de 
2020, publicado no DR, 2a Série, Parte E) 

 
 
Na minha qualidade de vogal do concurso em epígrafe, após a análise dos documentos que 
me foram entregues e de acordo os sistemas de avaliação e de classificação final definidos na 
ata da reunião do júri de 2 de Janeiro de 2020 e com os critérios de seleção e seriação fixados 
pelo CTC da unidade orgânica de ensino e investigação publicados no Edital nº 15/2020, 
cumpre-me emitir parecer fundamentado:  
 
 
 
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS CANDIDATOS (por ordem alfabética) 
 
 
Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 
A candidata apresenta um currículo essencialmente enumerativo, mas organizado em função 
dos itens propostos no edital do concurso. Como pontos menos conseguidos no seu 
documento: (i) a ausência de enquadramentos e/ou resumos sobre os vários aspetos do 
currículo; (ii) a ausência de organização cuidada do portfólio de forma a permitir a análise dos 
artefactos desenhados, produzidos ou fotografados pela candidata no âmbito da sua atividade 
profissional. Essa informação aparece misturada num anexo volumoso. 
 
 
A) Desempenho Técnico-Científico e Profissional | 77/100 
 
1. Produção técnico-científica publicada 
O trabalho editorial da candidata centra-se maioritariamente na organização de catálogos 
fotográficos sobre desfiles que relacionam moda e património (6) e na coedição de atas de um 
congresso. Para além da sua tese de doutoramento e de um livro, a escrita científica da 
candidata traduz-se em alguns capítulos de livro (5) e em revistas científicas (7), bem como na 
publicação, com maior evidência, de artigos em atas de eventos científicos (22) nacionais e 
internacionais, com revisão por pares. Com um trabalho continuado na área da fotografia e da 
moda que se intersectam frequentemente, a candidata refere, quer participações em 
exposições (5) e em produções audiovisuais (18), quer a produção/coordenação de desfiles de 
moda (14), maioritariamente de âmbito nacional e local ligados à academia. Apresenta algumas 
evidências da sua participação enquanto autora. 
Os cinco trabalhos selecionados pela candidata como mais representativos do seu currículo 
careciam de um texto, por pequeno que fosse, que nos conduzisse através dos documentos 
incluídos, relevando a importância de cada um e a participação/envolvimento da autora em 
cada um. Esta escolha não parece enfatizar a qualidade técnico-científica e profissional da 
candidata.  
 
2. Comunicações em eventos científicos 
As comunicações orais em eventos científicos (16), algumas como convidada, a que se somam 
os posters (2) e a moderação de sessões (2), têm expressão no currículo apresentado.    
 
3. Orientação de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico 
Integra uma equipa de orientação de um doutoramento em Design de Moda, em curso na UBI. 
Mas este esforço, no âmbito do Design de Moda, tem maior expressão ao nível da orientação 
de projetos/estágios de mestrado concluídos (12) ou da orientação de projetos de final de curso 
de licenciatura (mais de 80).  
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4. Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso 
Tem coordenado, como investigadora principal, ou participado em vários projetos de 
investigação/intervenção em parceria com entidades locais (Guarda, Idanha-a-Nova, Fundão) 
no âmbito da recolha, estudo, valorização e divulgação do património, nomeadamente através 
da sua relação com a Moda. Os projetos indicados, com relevância objetiva, parecem situar-se 
no âmbito da missão de extensão societária e da transferência de conhecimento. 
Foi ainda membro da equipa, ou colaborou em projetos sobre processos educativos, 
destacando-se a colaboração com um projeto de investigação na UBI.    
A componente representativa dos projetos de natureza profissional tem expressão no seu 
trabalho em fotografia, em produção na área da moda, nomeadamente na curadoria de 
exposições e na produção/organização de desfiles de moda, bem como na realização de 
projetos de vestuário, como fardamentos, uniformes ou figurinos para iniciativas teatrais.     
 
5. Participação em Júris de natureza académica 
A candidata apresenta uma numerosa participação em júris de provas académicas de todos os 
graus (39 em Mestrados, 96 em Licenciaturas). Destaco as arguições em provas de 
Doutoramento (5) e em provas de Título de Especialista (7).  
 
6. Organização de eventos de natureza científica, técnica e/ou artística 
São referidas participações na organização de eventos sobre design e de natureza científica 
(21), bem como a participação da candidata na revisão de artigos, quer para uma revista, quer 
enquanto membro da comissão científica (11) de várias conferências e encontros científicos no 
âmbito do design. 
 
7. Membro de publicações de natureza científica, técnica e/ou artística 
Coeditora de revistas (4) publicadas, em conjunto, pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
pelo IPCB.   
 
8. Membro de Centro de Investigação 
É colaboradora do CIEBA - Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (FBAUL), desde 
2008 e membro integrado do CIPEC - Centro de Investigação em Património, Educação e 
Cultura (IPCB) desde 2018.  
 
9. Prémios ou distinções na área do concurso 
Foi distinguida com duas Bolsas de Mérito enquanto estudante da Licenciatura e uma Menção 
Honrosa pela realização de um trabalho académico nesse âmbito.   
 
 
B) Capacidade Pedagógica | 90/100 
 
A candidata foi admitida, como docente, na ESART/IPCB em 1999. 
 
1. Coordenação de cursos ou programas de estudos 
Coordenou Mestrado em Design do Vestuário e Têxtil [ESART/IPCB] em 2009/2010 durante 
um semestre, que voltou a coordenar em 2019. É membro da Comissão Científica deste 
mestrado desde 2009. Coordenou a Licenciatura em Design de Moda e Têxtil [ESART/IPCB] 
durante 7 anos, regressando há 5 anos a assumir de novo essa responsabilidade. Durante um 
ano letivo (2006/07) coordenou a Licenciatura em Artes da Imagem.  
 
2. Coordenação/responsabilidade de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos 
Foi/é responsável de inúmeras Unidades Curriculares, quer ao nível de Mestrado em Design do 
Vestuário e Têxtil e na Pós-Graduação em Design de Interiores e Mobiliário [ESART/IPCB] , 
quer ao nível das licenciaturas de Design de Moda e Têxtil, de Design de Interiores e 
Equipamento e de Design de Comunicação e Produção Audiovisual, e ainda do Curso de 
Especialização Tecnológica – Repórteres de Imagem [ESART/IPCB].  
 
3. Lecionação de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos 
A candidata apresenta uma lista vasta e variada de unidades curriculares lecionadas nos 
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cursos atrás referidos. A candidata não apresentou quaisquer resultados da avaliação pelos 
estudantes do seu desempenho pedagógico.  
 
4. Elaboração de programas de Unidades Curriculares 
Extenso envolvimento ou participação na elaboração de programas de Unidades curriculares 
para vários cursos: Licenciatura em Artes da Imagem (atualmente designada por Design de 
Comunicação e Produção Audiovisual), Licenciatura em Design de Interiores e Equipamento, 
Curso de Especialização Tecnológica de Nível IV, Mestrado em Produção Audiovisual para os 
Novos Media, Mestrado em Design de Interiores e Mobiliário, Mestrado em Design de Calçado 
e Acessórios de Moda.  
 
5. Outras atividades pedagógicas, de formação e avaliação 
Foi organizadora e formadora em várias iniciativas de extensão à comunidade, nomeadamente 
workshops no âmbito da Fotografia e da Moda.  Foi convidada a avaliar projetos do CTesp de 
Design de Moda da UTESP e Escola Superior de Design do IPCA. Júri de apresentação de 
Propostas de Projeto – Pontos de situação – Apresentações intercalares. Desde 2007 integra e 
preside o júri das provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos. Tem integrado 
os júris de seriação dos candidatos ao Mestrado em Design do Vestuário e Têxtil e dos 
concursos especiais para o Curso de design de Moda e Têxtil. Nos últimos três anos preside ao 
Júri para avaliação das coleções de Design de Moda a apresentar em desfiles de conclusão de 
curso. 
 
6. Missões de mobilidade Erasmus 
Refere a realização de 7 missões de mobilidade Erasmus.  
 
7. Outras atividades pedagógicas 
Sem evidências sobre a elaboração de materiais pedagógicos para apoio às aulas.  
 
 
C) Atividade Organizacional de Gestão | 100/100 
 
1. Cargos ou participações em Órgãos estatutários e em outros cargos/comissões  
A candidata apresenta, ao longo da sua carreira, um forte envolvimento em atividades 
organizacionais e de gestão na ESART/IPCB, desde 1999, integrando a Comissão instaladora 
da própria ESART, da qual já foi subdiretora 7 anos ou representando os professores no 
Conselho Geral do IPCB durante 5 anos. Foi membro da Assembleia de Representantes do 
IPCB como representante dos Assistentes, mas também da Assembleia de Representantes da 
ESART, constituída para aprovação dos Estatutos daquela Escola. 
Entre 2000 e 2004 foi responsável, na ESART/IPCB, pelos programas de Mobilidade Erasmus, 
Leonardo da Vinci e Vasco da Gama. 
Este envolvimento que se traduz atualmente na participação no Conselho Técnico-Científico da 
ESART, na Unidade Técnico Científica de Arte e Design ou na Comissão de Seriação para a 
Contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado para o IPCB alargou-se à 
participação em várias comissões (nomeadamente na criação dos cursos da ESART e na sua 
autoavaliação) e a avaliações do SIADAP. 
Entre 2010 e 2016 integrou a Comissão de Avaliação Externa da A3ES para a área científica 
do Design tendo avaliado a proposta de 10 novos cursos e 16 cursos em funcionamento.  
 
2. Participação em júri de concursos 
Integrou vários júris (7) de concursos documentais e de provas públicas para a admissão de 
Professores Adjuntos para a ESART/IPCB, mas também outros concursos, nacionais e 
internacionais, com relevância na área do Design. 
 
3. Outras atividades 
São igualmente importantes as atividades de extensão à comunidade local (projeto RESTYLE) 
bem como a participação em órgãos e/ou grupos de trabalho de entidades externas (grupo I&D 
Moda, Conselho Estratégico para o Lisboa Design Show, REDE – Rede de Escolas de Design). 
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Daniel Raposo Martins 
O candidato apresenta um currículo cuidado e bem organizado em função dos itens propostos 
no edital do concurso. Como pontos menos conseguidos: (i) a ausência de pequenas 
descrições sobre cada um dos projetos em que o candidato participou (ou participa) que 
enquadrem essa participação enquanto investigador; (ii) a ausência de um portfólio que permita 
a análise dos artefactos desenhados pelo candidato no âmbito da sua atividade profissional. 
 
 
A) Desempenho Técnico-Científico e Profissional | 100/100 
 
1. Produção técnico-científica publicada 
O trabalho editorial do candidato é relevante, quer enquanto editor de livros (7), publicados por 
editoras internacionais e nacionais de prestígio, quer enquanto autor (1) ou coautor (3). A sua 
escrita científica desdobra-se numa obra profícua, continuada e citada (134) que se declina em 
capítulos de livros (32), alguns prefácios (3), vários artigos publicados, após revisão por pares 
(alguns indexados [11]), em revistas (20) ou atas de eventos científicos (19). São indicadas, 
igualmente, publicações de caracter técnico (13), bem como manuais e produções audiovisuais 
(21). 
A organização de exposições (16) é outro item elencado, ainda que maioritariamente 
realizadas localmente e relacionadas com o contexto académico, mas com escassas 
evidências da participação do candidato enquanto autor. 
Os cinco trabalhos apresentados como mais representativos do currículo do candidato 
denotam um trabalho de investigação coerente no âmbito da identidade e da marca. Estão bem 
escritos e, a nível editorial, são consistentes. O livro “Perspective on Design: Research, 
Education and Practice” foge, editorialmente, a essa perspetiva, ainda que o artigo (capítulo) 
subscrito pelo autor mantenha o caminho investigativo em torno das marcas.  
 
2. Comunicações em eventos científicos 
O convite para a realização de palestras sobre o seu trabalho (6 keynotes + 36 convites para 
seminários e outros eventos) e as apresentações em eventos científicos (39 + 8 posters) são 
numericamente substantivas.    
 
3. Orientação de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau académico 
Tem integrado equipas de orientação de doutoramentos, quer em Informação e Comunicação 
(um PhD concluído), quer em Design (cinco em curso). Mas este esforço ganha uma expressão 
de peso ao nível da orientação de projetos, dissertações, relatórios de estágio de mestrado 
concluídas (44), da orientação de projetos fim de curso de licenciatura, pré́ e pós-Bolonha (111) 
ou das orientações (20) de projetos de bacharelato e de estágio final de Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (2).  
    
4. Participação em projetos de investigação/intervenção na área do concurso 
Tem participado, como investigador, em consórcios internacionais e nacionais responsáveis 
pela execução de projetos de investigação financiados (5 concluídos + 2 em curso), por 
algumas candidaturas a financiamento (4 não aprovadas). Coordenou candidaturas (4), bem 
sucedidas, para a obtenção de fundos de apoio a reuniões científicas ou publicações junto da 
FCT. Ainda no âmbito desses projetos orientou um bolseiro de investigação e integrou júris 
para a sua seleção, bem como presidiu ou geriu concursos de adjudicação de serviços. 
Atualmente desenvolve investigação no âmbito de um pós-doutoramento na FAUL. 
A componente representativa dos projetos de natureza profissional (25)t em menor expressão 
e traduz essencialmente uma atividade de extensão académica, predominantemente de âmbito 
local. Como referido, os documentos recebidos não incluem um portfólio que permita a análise 
dos artefactos desenhados pelo candidato, no entanto, o seu enunciado permite confirmar que 
os mesmos se inscrevem coerentemente com a atividade científica e pedagógica no campo do 
design de comunicação, das marcas e identidade.   
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5. Participação em Júris de natureza académica 
O candidato apresenta uma vasta experiência enquanto membro de júris de provas 
académicas de todos os graus (55 em Mestrados, mais de 200 em Licenciaturas e 67 noutras 
tipologias de cursos). Destaco as arguições em provas de Doutoramento (6) e em provas de 
Título de Especialista (7). 
 
6. Organização de eventos de natureza científica, técnica e/ou artística 
São referidas participações na organização de eventos sobre design (25) e de natureza 
científica (8). Mas a participação do candidato neste domínio alarga-se, também, às comissões 
científicas (45) e à moderação de sessões (8). 
 
7. Membro de publicações de natureza científica, técnica e/ou artística 
A importante atividade editorial que já referi anteriormente, traduz-se na responsabilidade 
assumida enquanto editor chefe da Revista Convergências e enquanto membro do Physical 
Sciences Editorial Advisory Board da Cambridge Scholars Publishing, desde 2017, sendo 
também editor convidado da Special Series Collections “Design, Visual Communication and 
Branding”. Estes convites sucedem-se à participação no Conselho Científico Internacional da 
Coleção Editorial de Franco Angeli “Culture del design” de Itália, entre 2009 e 2019 e à 
codireção da Coleção “Design, Comunicação e Publicidade” da Dinalivro Edições, entre 2010 e 
2016. Igualmente importante é a sua participação em comissões e na arbitragem de artigos 
para revistas científicas internacionais (11).   
 
8. Membro de Centro de Investigação 
É membro do CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design desde 
2008, tendo passado a membro efetivo em 2012. Integra desde 2017 o Grupo de investigação 
em Design para o Território (RETHINK). 
 
9. Prémios ou distinções na área do concurso 
Foi distinguido com uma Bolsa de Doutoramento pela FCT em 2008. bem como pela Revista 
abcDesign (Brasil) em 2015. Em 2018 foi convidado a integrar o ATypI College of Reviewers.  
 
 
B) Capacidade Pedagógica | 100/100 
 
O candidato foi admitido, como docente, na ESART/IPCB em 2002. 
 
1. Coordenação de cursos ou programas de estudos 
Coordenou o Mestrado em Design Gráfico [ESART/IPCB, em associação com FAUL] durante 4 
anos e duas licenciaturas no âmbito do Design de Comunicação, ambas na ESART, durante 
dois anos cada. 
 
2. Coordenação/responsabilidade de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos 
Coordenou/coordena inúmeras Unidades Curriculares, quer ao nível dos Mestrados em Design 
Gráfico [ESART/IPCB, em associação com FAUL] e em Design de Identidade Digital [ESTG / 
IPPortalegre], quer ao nível das licenciaturas em Design de Comunicação e Audiovisual e em 
Artes da Imagem, quer  no Curso Técnico Superior Profissional em Comunicação Audiovisual 
[ESART/IPCB].    
 
3. Lecionação de Unidades Curriculares nos últimos 5 anos 
O candidato refere uma grande variedade de unidades curriculares lecionadas no ensino 
superior [ESART/IPCB] e [ESTG / IPPortalegre] ao nível do 1º e 2º ciclos, mas também 
experiência de lecionação em Doutoramentos (UBI, Universidad Pontificia de Salamanca) e 
cursos de Master Internacionais.  
No início desta componente do seu currículo, o candidato apresenta os resultados da avaliação 
pelos estudantes do seu desempenho pedagógico ao longo de 15 anos letivos. Ainda que seja 
indicado que se trata de uma recolha incompleta, os resultados desta amostra permitem uma 
análise diacrónica desse desempenho que, na opinião dos alunos, foi (em média) muito bom. 
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Esta constatação é reforçada pelos testemunhos dos estudantes que o candidato incluiu no 
documento.   
  
4. Elaboração de programas de Unidades Curriculares 
Extenso envolvimento ou participação na elaboração de programas de Unidades curriculares 
inscritas nos planos dos ciclos de estudos, já referidos, onde leciona.  
 
5. Outras atividades pedagógicas, de formação e avaliação 
Foi formador em algumas iniciativas de extensão à comunidade, principalmente em Castelo 
Branco, orientou bastantes projetos curriculares e participou em algumas atividades de 
avaliação de natureza científica/pedagógica. Desde 2006, integra o júri das provas de acesso 
para maiores de 23 anos. Tem presidido a júris de seriação dos candidatos ao Mestrado em 
Design Gráfico e participado em júris dos Concursos Especiais (mudança, transferência e 
reingresso) para a Área Científica e Pedagógica de Comunicação e Artes Visuais. 
 
6. Missões de mobilidade Erasmus 
Refere participação em três ações ou projetos relacionados com mobilidade internacional dois 
dos quais se traduziram em missões. 
 
7. Outras atividades pedagógicas 
Elaborou inúmeros materiais para apoio pedagógico a Unidades curriculares, módulos ou 
cursos que lecionou (93).    
 
 
C) Atividade Organizacional de Gestão | 78/100 
 
1. Cargos ou participações em Órgãos estatutários e em outros cargos/comissões  
Pode constatar-se no currículo do candidato um envolvimento continuado, quer por eleição, 
quer por nomeação, em diferentes cargos ou funções de gestão no âmbito da ESART/IPCB: 
desde 2004, como delegado eleito para a aprovação dos estatutos da ESART, até à atualidade 
em que assume a vice-presidência do seu do Conselho Técnico-científico, passando pela 
presidência do Conselho Pedagógico, entre 2010 e 2012. Este envolvimento tem-se traduzido 
ainda na participação em vários grupos e comissões (nomeadamente na criação dos cursos da 
ESART e na sua autoavaliação) bem como em avaliações do SIADAP. 
Entre 2014 e 2015 integrou a Comissão de Avaliação Externa da A3ES para a área científica 
de Multimédia/Design. 
 
2. Participação em júri de concursos 
Membro do Painel de Avaliação para as áreas de Arquitetura e Design, nos concursos de 
Bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) em três edições. 
Integrou um júri para a admissão de um docente e participou, como membro do júri, em vários 
concursos com relevância na área do Design. 
 
3. Outras atividades 
São igualmente importantes as atividades de extensão à comunidade local (p.e. projeto 
“Promoção e Valorização dos Azeites de Montanha”) bem como a participação em órgãos e/ou 
grupos de trabalho de entidades externas (Associação Nacional de Designers, Associação de 
Tipografia de Portugal, Associação Social e Cultural de Ribeiro de Eiras). 
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ORDENAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
Aplicando os fatores de ponderação constantes do edital às classificações atribuídas em cada 
critério, por candidato, foi calculada a classificação final dos candidatos, expressa na escala 
numérica de 0 a 100. 
Em síntese, e pelo exposto no ponto anterior onde se justificam as avaliações individuais dos 
candidatos, é proposta a seguinte ordenação dos mesmos:  
 

1º Daniel Raposo Martins 95,6 
2º Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 86,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aveiro, 15 de Junho de 2020, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasco Afonso da Silva Branco 
Professor Associado com Agregação 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 
 
 

Assinado por : VASCO AFONSO DA SILVA
BRANCO
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Concurso documental interno de promoção para o provimento de um lugar na categoria de 
professor coordenador, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
nas áreas disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, Design e Áreas Afins. Edital nº 
15/2020. 
 
 
Rui Alberto Lopes Miguel, Professor Associado da UBI, na qualidade de vogal do concurso 
referido em epígrafe e após análise da documentação entregue pelos dois candidatos a 
concurso, emite o seguinte Parecer fundamentado. 
 
 

PARECER 
 
Os candidatos que se apresentaram a concurso são Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros e 
Daniel Raposo Martins. 
 
No que respeita ao desempenho técnico-científico e profissional, a candidata Alexandra 
Cruchinho tem a classificação de 61 pontos e o candidato Daniel Raposo de 95 pontos. Esta 
pontuação assenta essencialmente num melhor desempenho qualitativo do candidato Daniel 
Raposo na produção técnico-científica publicada e comunicada, quer como autor, quer como 
editor, na participação em projetos de investigação, com a submissão e aprovação de projetos 
financiados e na orientação de teses de doutoramento. 
 
Relativamente à capacidade pedagógica, a candidata Alexandra Cruchinho tem a classificação 
de 70 pontos e o candidato Daniel Raposo de 79 pontos. Embora nesta área a classificação entre 
ambos seja próxima, a candidata Alexandra Cruchinho apresenta um melhor CV na coordenação 
de cursos ou programas de estudos, mas as melhores prestações do candidato Daniel Raposo 
na coordenação/responsabilidade de unidades curriculares e na elaboração de materiais 
pedagógico-didáticos desequilibram a seu favor. 
 
No que respeita à atividade organizacional de gestão, a candidata Alexandra Cruchinho tem a 
classificação de 58 pontos e o candidato Daniel Raposo de 54 pontos. Nesta área, a candidata 
Alexandra Cruchinho apresenta um melhor CV ao nível do exercício de cargos ou na participação 
em órgãos estatutários, bem como na participação em júris de concursos de contratação de 
pessoal docente. Em ambos os casos, as pontuações são mais baixas do que nas outras duas 
áreas, pois num concurso para professor coordenador seria expectável que os candidatos 
tivessem um maior envolvimento em atividades de gestão académica. 
 
Após esta avaliação dos elementos entregues pelos candidatos e que constam da sua 
candidatura e a correspondente pontuação atribuída, as classificações calculadas através de 
média ponderada são as que constam do quadro seguinte: 
 

Área Fator de 
Ponderação 

Alexandra 
Cruchinho 
Pontuação 

Daniel 
Raposo 

Pontuação 

Desempenho Técnico-Científico e 
Profissional 

40% 61,0 95,0 

Capacidade Pedagógica 40% 70,0 79,0 

Atividade Organizacional de Gestão 20% 58,0 54,0 

Classificação – Média Ponderada  64,0 80,4 

 



 
Deste modo, a seriação dos candidatos é a seguinte: 
 
1º lugar – Daniel Raposo Martins 
2º lugar – Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 
 
 
Covilhã, 15 de junho de 2020 
 
O vogal do Júri  
 
 
  
Doutor Rui Alberto Lopes Miguel 
Professor Associado 
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Concurso documental interno de promoção para o provimento de um lugar na categoria 

de professor coordenador, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco, nas áreas disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, Design e 

Áreas Afins. Edital nº 15/2020. 

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros  

Desempenho Técnico Científico e Profissional – 68/100 

A produção técnico-científica da candidata é pouco relevante.  A candidata apresenta no 

item livros vários catálogos que inclusive não têm nenhum texto ou artigo da candidata, 

veja-se, por exemplo, Fashion Five 2014, entre outros. Todos os capítulos de livro 

apresentados são em coautoria e na maioria das atas de eventos científicos é coautora e 

só, apenas em 2, autora. Em contrapartida a candidata apresenta várias coordenações e 

participações nos Desfiles de Moda, mas nem sempre nos apercebemos de forma 

evidente (nos anexos) se é responsável pela coordenação, pela autoria ou cocoordenação 

ou coautoria.  

Apresenta várias coordenações de projetos, mas na maioria não são projetos científicos 

(só 2 são científicos), por isso, tem uma diminuta participação em projetos de 

investigação em relação ao outro candidato. 

Apresenta maior relevância na orientação de teses /dissertações / relatórios de grau 

académico, em particular, na área de projeto final de licenciatura (58) e orientações e 

coorientações de mestrado (12). Participa em júris académicos num número 

considerável. Arguiu 5 provas de doutoramento, 30 dissertações de mestrado, 42 

trabalhos finais de licenciatura e presidiu 40 júris de licenciatura.  Participa em 14 júris de 

Título de Especialista e de Professor Adjunto.  

 

Capacidade Pedagógica – 90/100 

A candidata refere uma diversificada e larga atividade na coordenação, na lecionação, na 

elaboração de unidades curriculares, desde 1999 até à presente data deste concurso, 

assim como, nas atividades de coordenação pedagógica de formação e de avaliação. No 

âmbito da coordenação de cursos ou programas de estudo apresenta um total de 5 

prestações ao nível da coordenação de cursos na área do concurso, 3 de licenciatura e 2 

de mestrado e é membro da Comissão Científica do Mestrado em Design do Vestuário e 

Têxtil. Contudo, não apresenta evidências de materiais didático-pedagógicos, ao 

contrário do outro candidato.  

 



Outras atividades relevantes para a missão IPBC – 100/100 

Neste campo, a candidata demonstra uma atividade diversa através dos cargos de 

responsabilidade com destaque no papel essencial da criação da ESART em 1999 

(pertenceu à Comissão Instaladora, foi subdiretora, pertenceu ao órgão estatutário, etc.) 

e no percurso desta escola até à data. Participa como júri em mais de 20 concursos de 

Professores Adjuntos. Apresenta participação ativa nas comissões de trabalho do 

Processo de Bolonha. Membro das comissões A3es entre 2010 e 2013, 2010 a 2016. 

Refere coordenação de projetos internacionais e nacionais. Refere a criação de ligações 

estratégicas entre a ESART e entidades externas, essenciais, para o desenvolvimento da 

missão politécnica.  

Resta-me referir que se constata uma certa desorganização na apresentação dos 

documentos que sustentam os trabalhos científicos, artísticos e profissionais realizados 

ao longo do seu percurso como docente no IPCB. Esta falta de organização dos 

documentos que sustentam esta candidatura diminui a valorização do curriculum vitae 

da candidata na dimensão técnico científica e na dimensão pedagógica que contrapõe 

com o empenho, a dedicação e o entusiamo que se consegue identificar na descrição da 

dimensão da missão da instituição. Ao recorrer a um curriculum vitae enumerativo 

desvaloriza os seus trabalhos artísticos, criativo de âmbito do audiovisual/fotografia e de 

design de moda 

 

Daniel Raposo Martins   

Desempenho Técnico Científico e Profissional – 96/100 

A produção técnico-científica é a dimensão mais desenvolvida e apresenta um número 

significativo de livros científicos como autor e coautor.  

A produção técnico-científica é meritória quando o candidato apresenta 5 livros da sua 

autoria e vários livros em coautoria quer publicados em Portugal quer no estrangeiro. 

Como autor e coautor de diversos capítulos de livro. Participação em conferências 

nacionais e internacionais, com 39 comunicações orais em congresso, e 8 posters. 

Descreve 6 como Keynote Speaker e 36 como palestrante convidado em eventos. 

Apresenta várias coordenações de projetos, na maioria projetos científicos nacionais e 

internacionais. Apresenta a coorientação de Teses de Doutoramento (7), uma maior 

relevância na orientação de teses /dissertações de grau de mestrado (44), de licenciatura 

(111) e de estágio final CTeSP (2). Participa em júris académicos num número 

considerável. Arguiu 5 provas de doutoramento, 30 dissertações de mestrado, 42 

trabalhos finais de licenciatura e presidiu 40 júris de licenciatura.   

Refere uma participação em 7 projetos de investigação em que 5 já foram concluídos. 

Apresenta 4 candidaturas financiadas e 4 não financiadas. Foi membro de Júri de bolsas 

de investigação e supervisor de bolseiros de investigação. 



Participa em vários júris de natureza académica 7 em doutoramento, 50 júris de 

mestrado, 17 de mestrado, entre outras provas, como de bacharelato e de CTeSP. 

Apresenta a sua integração num centro de investigação como membro efetivo no CIAUD 

(avaliação da FCT – Muito Bom) da FAUL e criação de um Pólo em Castelo Branco desde 

2008.Bolseiro da FCT.  Pertence ao RETHINK – Grupo de investigação em Design para o 

Território, do Polo de Castelo Branco do CIAUD. Na organização de eventos é de referir 

que o candidato se apresenta como membro 8 comissões de organização de congressos 

internacionais com revisão por pares e de 25 eventos sobre design. Foi membro da 

comissão científica de 45 congressos com peer review. Refere a moderação em 8 

congressos com peer review. Moderador de congressos com peer review. Apresenta 11 

participações como membro da comissão científica de jornal/revista. Editor de 4 

revistas/coleção de livros.  

Capacidade Pedagógica – 100/100  

O candidato apresenta uma longa e progressiva atividade de coordenação, na lecionação, 

na elaboração de unidades curriculares, desde 1999 até à presente data deste concurso, 

assim como, nas atividades de coordenação pedagógica de formação e de avaliação. 

Refere que foi autor de 129 programas de unidades curriculares, e a sua colaboração em 

60 programas de unidades curriculares no 1º e 2º ciclos de estudos. No âmbito da 

coordenação de cursos ou programas de estudo apresenta um total de 8 anos de cursos 

na área do concurso, entre licenciaturas e mestrados.  

Apresenta uma lista variada de mais de 90 materiais didáticos – pedagógicos em quatro 

cursos de 1º ciclo e 2º ciclo. 

Outras atividades relevantes para a missão IPBC – 75/100  

O candidato apresenta uma participação ativa em vários órgãos de gestão da escola, mas 

não exerceu funções de subdiretor ou pertenceu à Comissão Instaladora da ESART. Foi 

Presidente do Conselho Pedagógico da ESART, Vice-Presidente e membro de órgãos 

estatutários e participou diversas vezes como avaliador do SIADAP. Participou em júris de 

concursos. 

Refere a participação em comissões da FCT e A3Es, em particular, na criação de novos 

cursos e comissões de avaliação e autoavaliação dos cursos existentes. Participou em 

projetos de mobilidade internacional (3) e demonstra uma atividade relevante em projetos 

na área do design gráfico com países estrangeiros e nacionais. 

 

Resta-me referir que o desempenho de outras atividades da missão de instituições é, 

substancialmente menor, que o trabalho desenvolvido em duas das áreas fundamentais 

deste concurso que são: o desempenho técnico – científico e profissional e a capacidade 

pedagógica. As evidências do curriculum vitae demonstram uma notável projeção 

internacional e nacional, concluo que apresenta o curriculum vitae mais robusto na área 

de conhecimento deste concurso.  



 

 

Tendo em conta todos os documentos entregues para análise dos respetivos Curricula 

Vitae a classificação atribuída coloca os candidatos de seguinte forma: 

Daniel Raposo Martins – Primeiro Lugar 

Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros – Segundo Lugar 

 

Vila do Conde, 15 de junho de 2020 

 

Vogal do Júri 

Olívia Maria Marques da Silva, PhD 

Professora Coordenadora 

Escola Superior de Media Artes e Design 

Instituto Politécnico do Porto 

 

 

 


