
 
 
 
 
 

Parecer para a Contratação como Professor Auxiliar Convidado do Eng.º 

 Miguel Alves Pereira 

 

 

 

O Eng.º Miguel Alves Pereira possui um Mestrado em Engenharia Biomédica pelo Instituto 

Superior Técnico e encontra-se actualmente como investigador do INESC-TEC, tendo 

concluído o seu Doutoramento em Engenharia e Gestão pelo Instituto Superior Técnico (IST), 

em Dezembro de 2021. A sua investigação enquadrou-se no projecto FCT - hSNS (Portuguese 

public hospital performance assessment using a multicriteria decision analysis framework), 

sob a orientação conjunta dos Professores Rui Cunha Marques e José Rui Figueira. Tem 

desenvolvido trabalhos científicos em análise envoltória de dados e apoio multicritério à 

decisão, temáticas que se inserem na área disciplinar de Engenharia e Gestão de Sistemas do 

Departamento de Engenharia e Gestão do IST. Como resultado da sua investigação publicou 

até à data treze artigos em revistas científicas internacionais com elevado factor de impacto, 

e tem mais cinco em processo de revisão. Apresentou os resultados da sua investigação em 

várias conferências internacionais e nacionais e frequentou uma Summer School patrocinada 

pela International Society on MCDA e pelo EWG-MCDA (Chania, Grécia, Julho-Agosto de 

2019).  

Para além da sua formação científica, o Eng.º. Miguel Alves Pereira, tem investido na sua 

formação pedagógica, participando em várias Workshops, cursos e outras acções de 

formação. Trata-se de uma pessoa com uma mente aberta para aprendizagem e com grande 

humildade pedagógica e gosto para aprender com o próximo, extremamente responsável, 

dialogante e com a autoconfiança necessária para se relacionar com alunos e responsáveis 



pelas Unidades Curriculares.  Não hesitamos em afirmar que se prefigura como um excelente 

elemento para a equipa docente do DEG, podendo preencher, com elevada qualidade, a 

necessidade de contratação de um docente para colaborar nas Unidades Curriculares de 

Gestão e PICs.  

Pelas razões acima expostas, somos de parecer favorável à contratação do Eng.º. Miguel 

Alves Pereira como Professor Auxiliar Convidado a 30% por 12 meses.  

 
Lisboa 3 de Junho de 2022 
 
                                                                                                                                                                                                          

       
 

            José Rui Figueira                         Rui Baptista                        
(Professor Catedrático do DEG)                   (Professor Catedrático do DEG) 

 
 
 


