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O Doutoramento em Património, Tecnologia e Território (DPTT) é um programa de 
formação avançada e de investigação oferecido pela Universidade Autónoma de Lisboa e pelo 
Instituto Politécnico de Tomar, com colaborações académicas em todos os continentes. O 
DPTT é uma formação inovadora, em modelo de Ensino a Distância que foca a relevância 
das materialidades patrimoniais para a dinâmica, resiliência e sustentabilidade das sociedades 
humanas. 
 
O presente edital, em consonância com o Regulamento Geral de Mestrados e Doutoramentos 
da Universidade Autónoma de Lisboa (n.º 564/2019) e o Regulamento do Doutoramento em 
Património, Tecnologia e Território, estabelece os critérios de candidatura para a 1.ª edição do 
DPTT, que tem como data prevista de início o segundo semestre do ano letivo de 2022-2023. 
 
As regras específicas do DPTT são definidas pelo respetivo Regulamento que completa as 
particularidades que respondem às exigências de um curso inovador e único no quadro do 
projeto educativo da UAL e do IPT. 
 
Creditação do ciclo de estudos e duração do curso conforme publicado no Diário da República, 
2.ª série, Parte E n.º 210 de 31 de outubro de 2022, págs. 91 a 95. 
 
Número de vagas: 12 vagas.  
 
Candidatura 
 
Conforme o Artigo 3.º do Capítulo I, do Regulamento do Doutoramento em Património, 
Tecnologia e Território. 
 

Os candidatos devem formalizar a sua candidatura com a entrega da seguinte documentação: 
a) Foto e cópia de documento de identificação;  
b) Requerimento de candidatura; 
c) Cópia do certificado de habilitações (*), com indicação da média final e discriminação 

das unidades curriculares e respetiva classificação; 
d) Curriculum Vitae detalhado; 
e) Outra documentação relevante para a candidatura; 

f) Declaração de compromisso de honra da veracidade dos documentos integrantes 
do Curriculum Vitae; 

g) Carta de motivação; 
h) (2) Duas cartas de recomendação. 

 
Podem candidatar-se ao Doutoramento em Património, Tecnologia e Território, os alunos que 
satisfaçam os requisitos previstos no artigo 30º do diploma dos graus académicos e diplomas 
do ensino superior na versão atualizada do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, com 



 

formação em 2º ciclo nas áreas científicas do curso ou área afim. 
 
Critérios de seleção  
 
A seleção dos candidatos incluirá uma avaliação geral que englobará os seguintes 
parâmetros: 

a) Qualificações académicas – 20% 
b) Publicações académicas e científicas – 20% 
c) Projetos de investigação – 20% 
d) Carreira profissional – 10 % 
e) Carta de motivação – 10% 
f) Duas cartas de referência – 5% 
g) Entrevista – 15%  

 
Critério de desempate  
 
Em caso de empate, será considerado como critério o detentor do título mais elevado. Em 
caso de portadores de igual habilitação, o que registar uma classificação final mais elevada 
ficará com a melhor classificação.  
 
Comissão de seleção dos candidatos  
 
Fazem parte da Comissão de Avaliação das candidaturas os coordenadores do Curso, dois 
(2) docentes do Curso pertencentes respetivamente à UAL e ao IPT, e um (1) docente 
externo convidado. 
 
Bolsas de estudo  
 
Os dois (2) primeiros classificados do processo de seriação serão contemplados, em 
conformidade com o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Investigação da UAL e do IPT, 
com uma de Bolsa de isenção de propinas, regularizadas as respetivas taxas. 
 
 
 
Período de candidaturas  
 

a) Formalização de candidaturas e entrega de documentação necessária, 

entre o dia 16 de janeiro e o dia 30 de março deve ser efetuada via online através do Link 
https://candidaturas.grupoceu.pt e a documentação remetida por email para 
lferreirinho@autonoma.pt   

após o dia 15 de março a candidatura deve ser integralmente efetuada através do endereço 
lferreirinho@autonoma.pt   

Em caso de dúvida solicitar esclarecimentos por via telefónica para:  
 
Telefone: (+351) 962759036 e (+351) 21 317 76 00.   



 

 
Ou por email para: lferreirinho@autonoma.pt  e  dout.patrimonio@ipt.pt 
 
 
Outro Contacto: 
Secretaria de Alunos  
Rua de Santa Marta, n.º 56, B  
Horário de atendimento: 2.ª a 6.ª feira das 09:30 às 18:30  
 

b) Entrevista em data anunciar.  
 
c) Divulgação dos resultados em data anunciar. 

 
Taxas 
 
1.º Ano 

Candidatura 195€ (a devolver se não selecionado). 
Inscrição 285€, Matrícula 295€, Seguro escolar 40€, Propina 1200€.  

 
2.º Ano 
 Inscrição 250€, Seguro escolar 40€, Propina 750€. 
 
3.º Ano 
 Inscrição 250€, Seguro escolar 40€, Propina 750€. 
 
4.º Ano 
 Inscrição 250€, Seguro escolar 40€, Propina 750€. 
 
 
*No caso de estudantes provenientes do ensino superior estrangeiro o Certificado de 

habilitações deverá ser reconhecido pelo Consulado Português no país de origem e/ou 
legalizado pelo sistema de Apostila.  
O candidato deverá também apresentar uma Declaração NARIC - Declaração de nível de 
curso e/ou instituição de ensino superior estrangeira (atesta o nível de 
formações/diplomas de ensino superior estrangeiros no país de origem e, quando 
aplicável, as Instituições de Ensino Superior estrangeiras que as/os conferem enquanto 
Instituições reconhecidas). Este documento é solicitado à DGES pelo link 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/declaracoes-naric?plid=374 

 


