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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

A Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI) é uma unidade orgânica 

do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) que foi criada em 2007 pelo então, e actual, Vice-

Presidente Prof. Doutor Fernando Neves. É uma unidade de investigação que funciona com 

autonomia administrativa, mas cuja actividade deve ser desempenhada em total parceria com 

as unidades orgânicas de ensino que compõem o IPG. 

Sofreu um processo de avaliação, por parte da Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT), e 

obteve a classificação de Bom, sendo por isso financiada por esta instituição. 

Ao longo destes três anos tem sofrido um processo de evolução que deu origem a diferentes 

formas de actuação de acordo com a visão estratégica dos seus responsáveis máximos. 

Actualmente reestruturou os seus estatutos e procedimentos devido a uma procura de 

adaptação aos novos procedimentos definidos pela FCT, que é o seu principal financiador e 

regulador da actividade, e de redefinição das suas áreas de actuação de modo a que o seu 

funcionamento esteja adequado às directivas presidenciais do recente eleito Prof. Doutor 

Constantino Rei. Os Estatutos da UDI foram homologados pelo Presidente actual do IPG em 22 

de Dezembro de 2010. 

A principal preocupação da UDI, para o ano de 2011, é necessariamente ganhar visibilidade de 

actuação, implementando diferentes actividades que promovam o IPG interna e externamente 

em termos de investigação científica e aplicada. 

 

1.1. Enquadramento, Missão e Estratégia 

A UDI tem como missão provocar a inovação e o desenvolvimento do conhecimento científico 

e aplicado, cujo funcionamento assenta em valores éticos e profissionais de rigor e 

transparência e de respeito social e humano. 

Pretende-se que, com a UDI, seja possível: 

� Proporcionar acréscimo de conhecimento; 

� Estimular a inovação e o empreendedorismo; 

� Integrar o desenvolvimento científico na comunidade empresarial; 

� Promover e incentivar a investigação científica dos seus investigadores 

Desta forma, a UDI pretende regular toda a sua actividade através de uma estratégica genérica 

de diferenciação, aplicada, em particular, a um contexto regional que pretende promover e 

contribuir para o seu desenvolvimento, assentes em três áreas de intervenção. 
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1.2. Breve Caracterização do ambiente interno e externo 

A UDI, tal como o IPG, está inserida num contexto geográfico particular e numa região que 

culturalmente é rica e por isso com potencial de desenvolvimento inovador elevado. No 

entanto, e devido às suas particularidades geodemográficas a região circundante onde a 

UDI/IPG se integra, sofre de um processo de desertificação populacional e de falta de 

oportunidades empresariais de projecção e por isso de fraca oferta de emprego. Todo este 

contexto afecta a Unidade de Investigação, e o IPG em particular, pois condiciona o perfil de 

aluno que frequenta a instituição que, de uma forma geral, sofre pessoalmente e 

familiarmente as condições económicas adversas da comunidade regional e nacional onde está 

inserida. 

No entanto, faz parte do papel da UDI/IPG, definir actividades e promover acções a provocar a 

mudança de mentalidades e de desempenho nesta região geográfica, aqui já assinalada. 

Neste sentido a missão e a estratégia definidas para a UDI proporcionam-lhe a orientação de 

actuação para prosseguir os objectivos de promoção da investigação científica e aplicada a 

uma realidade geo-empresarial específica, sem descurar a intrusão cada vez mais forte, e 

necessária, de funcionamento em rede internacional. Neste contexto a UDI sabe que a aposta 

no empreendedorismo e inovação são decisões estratégicas fundamentais para a sua 

actividade e desenvolvimento sustentável de uma região. 

A UDI, de acordo com o definido pela FCT, é composta por três órgãos. A direcção da unidade, 

que é composta pela sua Directora e um elemento de Apoio Técnico, e integra cinco grupos de 

Investigação, nomeadamente os de Comunicação e Expressão Cultural, Saúde, Economia, 

Gestão e Métodos, Inovação Educacional e Formação de Professores, e o de Desenvolvimento 

de Produtos e Tecnologia. Fazem parte dos seus órgãos, ainda, o Conselho Científico da 

Unidade de Investigação e uma Unidade de Acompanhamento que deverá ser constituída no 

decorrer do ano de 2011. 

 

1.3. Áreas de Intervenção 

As suas áreas de intervenção são a investigação, formação e inovação / empreendedorismo. 

1.3.1. Actividade para a área de actuação de Investigação  

• Sistema de informação de e para produção científica; 

• Coordenação da actividade de investigação científica do IPG;  

• Promoção e apoio de candidaturas a projectos científicos; 

• Interligação entre diferentes entidades de promoção e financiamento da 
investigação científica e os investigadores integrados na UDI. 
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1.3.2. Actividade para a área de actuação de Formação  

• Promoção e coordenação da actualização científica e técnica dos investigadores 
integrados na UDI e outros formandos através de:  

� Cursos de estudos pós – graduados; 
� Formação especializada (cursos breves de formação especializada e formação 

integrada em projectos); 
� Realização e colaboração na organização de eventos (seminários, conferências 

e colóquios e outros) de âmbito nacional e internacional. 

   

1.3.3.  Actividade para a área de actuação de Inovação/Empreendedorismo 

• Coordenação e promoção de actividades de inovação e empreendedorismo 
transversais ao politécnico; 

• Desenvolvimento e promoção das relações externas de aplicabilidade 
empresarial, nomeadamente intervindo com a comunidade externa no âmbito 
da concretização da investigação científica aplicada; 

• Promoção e apoio de candidaturas a projectos aplicados. 
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II. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS PARA 2011 

De modo a enquadrar a actividade da UDI nos objectivos e estratégias definidas pelo IPG, 

optou-se por definir as linhas estratégicas de actuação da UDI dentro de cada um dos Eixos 

genéricos do IPG, assim como dos objectivos a atingir no âmbito dessas orientações. 

Neste sentido foi construído os quadros que se apresentam, em que só aparecem os eixos em 

que a actividade da UDI tem relevância. 

Quadros Estratégicos de Actuação UDI // IPG 

EIXO ESTRATÉGICO I: 
FORMAÇÃO 

 

Desenvolver um ensino de qualidade e condições adequadas de 

formação, na perspectiva de Bolonha 

Desenvolver uma cultura de avaliação e de qualidade 

Organizar, de forma integrada, a oferta formativa em função do Espaço 

Europeu de Educação Superior e das necessidades da sociedade 

Desenvolver a formação integral dos estudantes e facilitar a inserção na 

vida activa 

FORMAÇÃO PÓS-
GRADUADA 

Implementar propostas de cursos de formação pós graduação nas áreas 
de intervenção das quatros escolas do IPG 

FORMAÇÃO 
ESPECIALIZADA 

Propor e implementar formação que satisfaçam as necessidades 
identificadas pela região onde o IPG está inserido 

Promover e implementar formação especializada proposta pelas 
diferentes escolas 

FORMAÇÃO 
INTEGRADA EM 

PROJECTOS 

Implementar a formação que surja de projectos aplicados financiados por 
instituições externas 

 

EIXO ESTRATÉGICO II: 
INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
 

Promover a investigação científica, contribuindo para que o Instituto se 

afirme como um pólo de conhecimento e inovação. 

Definir principais linhas de Investigação Aplicada 

Prática continuada de actividades de investigação e desenvolvimento, 

optimizando sinergias internas e em articulação e colaboração com a 

comunidade, no âmbito de alianças estratégicas ou Redes de 

Conhecimento 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia 

INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Promover as relações de parceria com diferentes organismos de 
financiamento deste tipo de actividade, nomeadamente a FCT 

Criar um sistema de informação facilitador de promoção da investigação 
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científica 

Apoiar e desenvolver procedimentos que fomentem o desenvolvimento e 
implementação de projectos científicos 

Realizar e colaborar no desenvolvimento de eventos de âmbito científico 

INVESTIGAÇÃO 
APLICADA 

Identificar oportunidades e desenvolver projectos de investigação 
aplicada  

 

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

Promover a inovação e desenvolver processos facilitadores do seu 
desenvolvimento 

Expandir a criação de espaços facilitadores do empreendedorismo e 
inovação 

Realizar e colaborar no desenvolvimento de eventos que promovam a 
inovação e o empreendedorismo 

 

 

EIXO ESTRATÉGICO III: 
RELAÇÃO COM O MEIO 

ENVOLVENTE 
 

Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas inovadoras 

Aprofundar as relações externas com Instituições político-

administrativas, municipais, académicas, empresariais e a sociedade civil 

para reforçar a nossa capacidade de intervenção 

RELAÇÕES EXTERNAS 
DE APLICABILIDADE 

EMPRESARIAL 

Intermediar a prestação de serviços proporcionada pelos diferentes 
organismos / laboratórios das escolas do IPG 

Identificar oportunidades de prestação de serviços pelo IPG 

Contribuir para a construção de uma imagem de integração do IPG na 
comunidade externa, de profissionalismo e rigor 

 

EIXO ESTRATÉGICO VII: 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

E MOBILIDADE 
 

Desenvolver redes e projectos de cooperação 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes 

INVESTIGAÇÃO Desenvolver redes de cooperação científica internacional 

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

Desenvolver redes de cooperação nacional e internacional em de termos 
da inovação e empreendedorismo 
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III. ACTIVIDADES A DESENVOLVER EM 2011 

As actividades a desenvolver aqui descritas irão ser apresentadas dentro das áreas de actuação 

da UDI, mas integradas com as linhas estratégicas definidas no ponto anterior e organizadas de 

acordo com o proposto pelo IPG. 

 

3.1. Investigação 

EIXO ESTRATÉGICO 
II: 

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Promover as relações de parceria com diferentes 
organismos de financiamento deste tipo de 
actividade, nomeadamente a FCT 

Criar um sistema de informação facilitador de 
promoção da investigação científica 

Apoiar e desenvolver procedimentos que fomentem 
o desenvolvimento e implementação de projectos 
científicos 

Realizar e colaborar no desenvolvimento de eventos 
de âmbito científico 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Constituição do Conselho Científico da UDI 

Criação da Unidade de Acompanhamento da UDI 

Pesquisa e divulgação de links de classificação de 
revistas científicas 

Pesquisa e divulgação de Conferências científicas 

Criação de duas calls internas de projectos científicos 

Integração de novos investigadores na UDI 

Reuniões periódicas para apoio a candidaturas a 
projectos de financiamento 

Realização de dois eventos científicos por ano 
alternando a área dos grupos de investigação desses 
eventos 

 

EIXO ESTRATÉGICO VII: 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

E MOBILIDADE 
INVESTIGAÇÃO 

Desenvolver redes de cooperação científica 
internacional 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Promoção e apoio nos processos de estabelecimento de 
parcerias internacionais em projectos científicos 

Desenvolver a rede de contactos e parcerias com outras 
instituições científicas 
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3.2. Formação 

EIXO 
ESTRATÉGICO I: 

FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO PÓS-
GRADUADA 

 
 

FORMAÇÃO 
ESPECIALIZADA 

 
 
 

FORMAÇÃO 
INTEGRADA EM 

PROJECTOS 

Implementar propostas de cursos de formação pós 
graduação nas áreas de intervenção das quatros 
escolas do IPG 

Propor e implementar formação que satisfaçam as 
necessidades identificadas pela região onde o IPG está 
inserido 

Promover e implementar formação especializada 
proposta pelas diferentes escolas 

 

Implementar a formação que surja de projectos 
aplicados financiados por instituições externas 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Implementar pelo menos um curso de pós graduação 
por área de intervenção das quatro escolas do IPG 

Implementar formações transversais aos cursos 
ministrados pelo IPG de formação específica  

Implementar curso de especialização em 
empreendedorismo 

Coordenar e implementar a formação de empresários 
protocolada com o NERGA 

Coordenar e implementar a formação inerente ao 
projecto com a CNJA no âmbito do PRODER 

 

3.3. Inovação e Empreendedorismo 

EIXO ESTRATÉGICO 
II: 

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

Promover a inovação e desenvolver processos 
facilitadores do seu desenvolvimento 

Expandir a criação de espaços facilitadores do 
empreendedorismo e inovação 

Realizar e colaborar no desenvolvimento de 
eventos que promovam a inovação e o 
empreendedorismo 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Implementar um regulamento de Propriedade 
Intelectual 

Implementar/integrar uma rede de FABLAB’s no IPG no 
âmbito da inovação e design 

Expandir os Policasulos e estabelecer protocolos com 
incubadores de empresas ou Business Angels que 
possam facilitar o crescimento dos projectos residentes 
na pré incubadora 

Realizar eventos no âmbito da inovação e 
empreendedorismo 
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EIXO ESTRATÉGICO 
II: 

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

INVESTIGAÇÃO 
APLICADA 

Identificar oportunidades e desenvolver projectos 
de investigação aplicada  

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 
Colaborar com os docentes que pretendam iniciar 
projectos com estas características 

 

EIXO 
ESTRATÉGICO 

III: 
RELAÇÃO COM 

O MEIO 
ENVOLVENTE 

RELAÇÕES EXTERNAS 
DE APLICABILIDADE 

EMPRESARIAL 

Intermediar a prestação de serviços proporcionada 
pelos diferentes organismos / laboratórios das escolas 
do IPG 

Identificar oportunidades de prestação de serviços pelo 
IPG 

Contribuir para a construção de uma imagem de 
integração do IPG na comunidade externa, de 
profissionalismo e rigor 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

Criação de documentação para concretização de 
intermediação entre a comunidade e a prestação de 
serviços do IPG 

Contactos com empresas de modo a efectuar um 
levantamento de necessidades de serviços a obter 

 

EIXO ESTRATÉGICO VII: 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

E MOBILIDADE 

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

Desenvolver redes de cooperação nacional e 
internacional em de termos da inovação e 
empreendedorismo 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 
Estabelecer contactos internacionais para criação de 
uma rede de cooperação empreendedora 
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IV. RECURSOS DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. Recursos Humanos 

Dado a Unidade de Investigação ser recente, três anos de existência, a necessidade de 

recursos humanos, é neste momento, escassa e a UDI funciona de forma eficaz e 

eficientemente com a ajuda de um elemento no seu Apoio Técnico e Administrativo, integrado 

por uma Técnica Superior com as competências adequadas ao exercício da sua actividade. 

A UDI, funciona, também, usufruindo dos serviços centrais que o Instituto Politécnico detém. 

Não se prevê, no futuro mais próximo qualquer necessidade de afectação / contratação de 

qualquer outro recurso humano à Unidade de Investigação. 

 

4.2. Recursos Financeiros 

Os principais recursos financeiros da UDI provêm da FCT e são definidos de acordo com a 

classificação obtida pela Unidade, que resultou da produção científica e número de 

investigadores integrados com o grau de Doutor. Assim, e como só voltará a ser avaliada em 

2013, espera-se que para 20111, o orçamento financeiro proveniente da FCT permaneça igual 

ao do ano transacto. 

Na previsão de actividades a desenvolver pela UDI espera-se a realização de diferentes cursos 

de pós graduação e/ou de especialização cujo orçamento de funcionamento integrará uma 

percentagem de afectação financeira interna (10% do valor das propinas auferidas em cada 

curso) à Unidade de modo a se poder ter alguma agilidade financeira em termos de despesas 

não elegíveis pelo financiamento proveniente da FCT. Caso não haja necessidade de utilizar 

esse montante, dado ele ser do IPG, não será gasto pela UDI , mas sim onde o IPG assim o 

determinar. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que com este plano de actividades para 2011, a Unidade de Investigação 

conseguirá definir com clareza a sua área de actuação e implementar diferentes acções 

que promovam a investigação científica e aplicada, dando visibilidade à actuação do IPG 

nesta temática, tanto em termos internos como para a comunidade externa.  

Espera-se conseguir uma melhor aplicação financeira dos fundos provenientes da FCT de 

modo a alcançar os objectivos científicos da unidade e que, caso haja necessidade, 

conseguir orientar pequenos fundos alcançados pelo desenvolvimento de outras áreas de 

actuação, de modo a permitir continuar o investimento do IPG na investigação aplicada e 

promoção da inovação e empreendedorismo. 

Procurar-se-á, sempre, ultrapassar as expectativas aqui desenhadas e encontrar 

indicadores que comprovem e visualizem a concretização dos objectivos e estratégias 

definidas. 

 


