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AINST/16/00012  Decisão de apresentação
de pronúncia
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação Institucional elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa da Instituição de Ensino Superior
Instituto Politécnico Da Guarda
2. o RIES decide: Apresentar pronúncia
3. Pronúncia (Português):
O Instituto Politécnico da Guarda, tendo analisado o relatório da CAE relativo à avaliação
institucional, vem apresentar pronuncia, de modo a satisfazer as condições requeridas no imediato e
clarificando apreciações do relatório. Promove a fundamentado das estratégias detidas na
consolidação e especialização do corpo docente, na divulgação da oferta formativa, na
internacionalização e na progressão profissional dos professores.

A instituição aprecia o diagnóstico realizado e a análise qualitativa produzida, considerando que os
esforços e metodologias desenvolvidas nos últimos anos tem produzido efeitos de positivos na
qualificação académica dos professores, na consolidação dos sistema interno garantia de qualidade,
na relação com a comunidade, na transferência de conhecimento e no desenvolvimento de projectos
de valor para o território.

Face ao exposto e de acordo com a fundamentação anexa, solicitação a acreditação (sem condições)

4. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)

pág. 1 de 1



Anexos



I nst ituto Politécnico da  Guarda  
Processo da Avaliação Institucional – Proc. n.º AINST/16/00012  

Pronúncia 

 

Apreciado o Relatório preliminar da CAE, cumpre esclarecer e informar o seguinte: 

• Estão disponíveis no site do IPG (https://www.qualidade.ipg.pt/) os relatórios relativos 

aos processos de avaliação/acreditação dos ciclos de estudos e da Instituição, 

cumprindo no imediato com o requerido. 

• Contrariamente ao afirmado no relatório, existe um professor coordenador principal 

(Maria Eduarda Revés Roque Cunha Ferreira), conforme poderá ser comprovado na 

ficha da docente.  

• Conforme informada a CAE, existe um esforço da instituição em alargar o quadro de 

Professores Coordenadores, estando 2 concursos a decorrer e prevendo-se a abertura 

de outros concursos durante o corrente ano, para os quais já foi emitido despacho de 

autorização interna, num total de 10 concursos; 

• Relativamente à estabilidade e especialização do corpo docente da ESTH, informa-se 

que se encontram abertos/em curso, 3 concursos para recrutamento de professores 

adjuntos nas áreas principais dos ciclos de estudo da Escola (Hotelaria, Restauração e 

Turismo); 

• No que diz respeito às ações de divulgação da oferta formativa, faz-se notar que existe 

uma estratégia clara de divulgação, dinâmica e ativa, procurando alargar a esfera de 

candidatos fora da região, destacando-se as seguintes ações: i) a participação nas 

Feiras nacionais de Educação (Porto e Lisboa); ii) presença com programa semanal na 

radio, com spots no mês de junho em radio M80 (público juvenil e jovem do litoral), iii) 

campanhas aéreas de tarjas com passagem  no litoral centro e norte e no período de 

ocorrência dos grandes concertos nacionais; iv) presença em 60 páginas  de jornais da 

região centro, com publicidade e conteúdos em revista da especialidade na área do 

turismo e lazer; v) a presença no ano letivo 2016/17 em 70 ações diretas em 

Agrupamentos de Escolas e/ou escolas profissionais (ver em anexo); vi) 10 outdoors 

espalhados na região; vii) a integração do Projeto Inspiring future e presença nas suas 

paginas; viii) revista e presença nas Escola do norte e centro de Portugal; ix) com o 

envio de catalogo da oferta formativa para cerca de 120 Escolas da Região Norte e 

Centro do país, etc. 

• É notório o esforço e o investimento em recursos no processo de internacionalização 

que permitiram alargar a rede de IES protocoladas, estando hoje o IPG integrado em 

redes/parcerias nos 5 continentes, bem como a presença em feiras e certames 

internacionais que tem contribuído para o significativo aumento de estudantes 

internacionais.  É sintomático o facto de no ano letivo 2017/18 terem sido ocupadas a 

totalidade das vagas do concurso de estudantes internacionais. 

• No que diz respeito aos especialistas, faz-se notar que a Instituição adota uma política 

de rigor no que diz respeito à admissão para a prestação de provas sendo igualmente 

exigente no reconhecimento desta qualidade pelos Conselhos Técnico-Científicos. Com 

efeito, a alínea a) do nº 1 do artigo 15º do “Regulamento de contratação de pessoal 

docente especialmente contratado ao abrigo do artigo 8.º do ECPDESP” do IPG, dispõe 



que “Sempre que se trate de contratação para ciclos de estudos conferentes de grau 

(licenciatura e mestrado) acreditados pela A3ES, o convite deve ser prioritariamente 

dirigido a detentores do título de especialista em qualquer das suas modalidades 

legalmente reconhecidas para aquele fim, exceto se se tratar de uma área/curso na 

qual o IPG/Escolas tenha já rácios de Doutores/Especialistas, superiores ao legalmente 

exigido, caso em que, mediante proposta fundamentada, aceite pelo Presidente do 

IPG, o convite pode ser dirigido prioritariamente a doutorados”. 

• Contudo, circunstâncias externas à vontade da instituição, nomeadamente o ambiente 

externo e o tecido económico e social que não é favorável à existência de 

“especialistas” em quantidade suficiente que possam ser recrutados, bem como às 

políticas e estratégia da tutela e dos próprios processos de avaliação/acreditação pela 

A3ES que, durante os últimos 15 anos, promoveram a formação académica e o grau de 

Doutor, para o qual o próprio regime transitório contribuiu, condicionam fortemente 

as IES na sua capacidade de contratação face ao corpo docente detido e ás limitações 

orçamentais.  

• Faz-se todavia notar que o corpo docente do IPG é composto na atualidade por mais 

de 70% (71,27%) de docentes com o grau de doutor ou especialistas, mostrando-se 

pois fortemente qualificado. 

Assim, atendendo ao exposto, o facto de todos os cursos da instituição se encontrarem 

acreditados, aliado à existência de um SIGQ acreditado, constituem motivos suficientes para 

que a decisão do CA da A3ES seja a de Acreditação (sem condições). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronounce 

 

Having considered the preliminary report of the External Evaluation Commission (CAE), we 

wish to clarify and state the following: 

• The reports related to the processes of evaluation/accreditation of the study cycles of 

the Institution are available on Guarda Polytechnic Institute’s (IPG) site 

(https://www.qualidade.ipg.pt/, thus fulfilling the requirement requested. 

• Contrary to that affirmed in the report, there is one Full Professor (Maria Eduarda 

Revés Roque Cunha Ferreira), as can be attested in the professor’s curricular file. 

• As reported to the External Evaluation Commission (CAE), the institution is making 

every effort to broaden the pre-established number of positions of Associate Professor 

with two positions currently open plus the opening of additional positions forecast for 

this year, for which internal authorisation has already been given for a total of ten 

positions. 

• In relation to the stability and specialisation of the academic staff at the School of 

Higher Education in Tourism and Hospitality, three positions are currently open to 

recruit assistant professors in the main areas of the school’s study cycles: Hotel 

Management, Food Services and Tourism; 

• As far as disseminating the course offering is concerned, it is worth noting that a clear, 

dynamic and active strategy exists to enlarge the sphere of candidates outside the 

region, focussed on the following actions; i) participation in National Education Fairs in 

Porto and Lisbon; ii) a weekly radio programme with spots in June on M80 radio 

(aimed at young people in general and those living in coastal areas); iii) aerial banner 

campaigns along the central coastline and the north during the time when there are 

large national concerts; iv) presence on 60 pages of newspapers in the central region 

with publicity and contents in a specialised supplement in the area of tourism and 

recreation; v) presence during the 2016/17 academic year in 70 direct activities in 

School Consortiums and/or vocational schools (see attachment); vi) 10 billboards 

throughout the region; vii) integration in the Inspiring Future Project and on its pages; 

viii) magazine and presence in schools in the north and centre of Portugal; ix) sending 

a catalogue with the course offering to around 120 schools in the northern and central 

regions of the country, etc.   

  

• There is a notable force and investment in resources in the process of 

internationalisation that expands the network of Institutes of Higher Education 

through protocols. Nowadays, Guarda Polytechnic Institute is integrated in 

networks/partnerships on 5 continents, as well as being present in fairs and 

international trade forums which have contributed to a significant increase in the 

number of international students. This is indicative of the fact that in the 2017/18 

academic year the total number of places for international students was filled. 

 

• As to the issue of specialists, it is noteworthy that the Institution adopts a rigorous 

policy vis-à-vis admission through aptitude tests and is equally demanding in the 

recognition of quality by the Scientific Councils. In effect, line a) of number 1 of Article 

15 in the “Regulation for contracting specifically hired teaching staff under Article 8 of 

the ECPDESP” of Guarda Polytechnic Institute states that “Whenever hiring for the 



study cycles leading to academic degrees (Master’s and Bachelor’s) accredited by the 

Evaluation of Higher Education Agency, an offer should be primarily addressed to those 

with the title of specialist in whichever legally recognised category to that end, except 

if the issue deals with an area/course in which Guarda Polytechnic Institute/Schools 

already has ratios of Doctoral Professors/Specialists above that legally required, in 

which case, and through a well-founded proposal accepted by the President of Guarda 

Polytechnic Institute, the offer can be primarily directed at doctoral candidates”. 

• However, external circumstances beyond the control of the Institution, namely the 

external milieu and the economic and social fabric does not favour the existence of 

“specialists” in a sufficient quantity that can be hired, as well as with the policies and 

strategy of the respective governmental authority and the Evaluation of Higher 

Education Agency’s own processes of evaluation/accreditation that, during the last 15 

years, fostered academic training and a doctoral degree for which the actual 

transitional status contributed, thereby strongly conditioning Institutions of Higher 

Education in their ability to hire in relation to the teaching body as is, and also the 

budget limitations. 

• It is still noteworthy that the teaching faculty at Guarda Polytechnic Institute is 

currently composed of more than 70% (71.27%) of professors with a doctorate or who 

are specialists, thus showing they are highly qualified. 

Thus, based on these considerations, the fact that all courses at the institution are accredited, 

together with the existence of an accredited Internal System of Quality Management, 

constitute sufficient motives for the decision of the Accreditation Commission of the 

Evaluation of Higher Education Agency to be that of accreditation with no conditions. 

 


