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I. INTRODUÇÃO 

Este documento pretende evidenciar as atividades que se preveem desenvolver no âmbito da 
Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI), sempre em consonância 
com o Plano Estratégico do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), onde se integra como 
unidade orgânica com três áreas de atuação: formação pós-graduada e especializada, 
investigação científica e aplicada, e inovação e empreendedorismo. 

Neste sentido, ir-se-á apresentar uma pequena introdução que pretende relembrar a missão e 
estratégia da UDI, enquadrando-a no contexto interno e externo. Depois, e de acordo com os 
objetivos estratégicos da instituição, serão definidos os objetivos estratégicos da unidade, para 
as suas diferentes áreas de atuação. Haverá ainda uma breve descrição das atividades a 
desenvolver pela UDI e uma descrição dos recursos que a unidade tem para o 
desenvolvimento da sua atividade, terminando com uma apreciação global do que a UDI 
espera do ano de 2014. 

 

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 atividade 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. 

 

1.2. Breve caraterização do ambiente interno e externo 

Apesar de haver alguma incerteza quanto ao futuro da instituição e da UDI perante a 
conjuntura externa nacional, e dado que não lhe foi possível candidatar a UDI a financiamento 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tal como estava previsto, e apesar de ir continuar a 
usufruir desse financiamento por mais um ano, a unidade terá de preparar-se para que no 
decorrer de 2014 conquistar mais-valias que lhe deem oportunidade de adquirir capacidade 
financeira para que o futuro das suas atividades seja sustentável. 
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A continuidade no desenvolvimento de um papel proactivo e interventivo na comunidade 
externa de modo a estabelecer parcerias e relações nacionais e internacionais será 
fundamental para a prossecução da sua sustentabilidade. 

Em termos internos a UDI teve uma pequena alteração na listagem dos seus membros, em 
particular dos integrados o que levará a ter de promover eleições para o responsável do grupo 
de investigação de Inovação na Educação e Formação de Professores e ajustar as suas ações à 
nova listagem. 

 

II. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS PARA 2014 

Os objetivos estratégicos da UDI estão enquadrados nos institucionais de forma coesa e 
organizacional.  

EIXO ESTRATÉGICO I: FORMAÇÃO 

Objetivos Estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 
Desenvolver um ensino de qualidade e condições 
adequadas de formação, na perspetiva de Bolonha 

Promover a realização de atividades extra curriculares e 
de ações de formação.  

Organizar, de forma integrada, a oferta formativa em 
função do Espaço Europeu de Educação Superior e das 

necessidades da sociedade 

Desenvolvimento de outros tipos de formações 
superiores, desde as pós-graduações aos cursos 
especializados de curta duração. 
Criação, através da UED, ou de outras estruturas, de 
cursos em regime de ensino a distância ou misto, para 
formação ao longo da vida e para requalificação 
profissional de públicos com formação superior. 

Desenvolver a formação integral dos estudantes e 
facilitar a inserção na vida ativa 

Dotar os alunos de competências ao nível da cidadania 
e da autoaprendizagem e incutir-lhes espírito 
empreendedor e de flexibilidade.  

 

Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 
Formação Pós-graduada Criar cursos de pertinência para a comunidade externa 

e para o desenvolvimento d e competências dos alunos 
do IPG. 

Formação Especializada Criar cursos breves e de especialização que conduzam à 
satisfação de necessidades específicas das organizações 
externas ao IPG. 

Formação no âmbito de projetos / protocolos Responder a pedidos específicos de entidades 
protocoladas com a UDI e IPG, identificando os 
formadores mais adequados. 

 

EIXO ESTRATÉGICO II: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Objetivos Estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 

Promover a investigação científica, contribuindo para 
que a Escola se afirme como um pólo de conhecimento 

e inovação. 

Assegurar a efetividade de redes de comunicação e 
articulação com instituições de ensino superior e 
outras.  
Dinamizar protocolos de cooperação com outras 
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instituições nacionais e internacionais.  
Dinamizar a participação em conferências nacionais e 
internacionais, a promoção de ciclos de conferências e 
debates e a publicação de artigos científicos.  
Apoio à formação avançada dos docentes e à 
participação dos docentes em eventos científicos.  
Favorecer a atividade investigadora interdisciplinar 
como resposta às exigências do meio envolvente.  

Definir principais linhas de Investigação Aplicada 

Identificar áreas de investigação relacionadas com os 
cursos ministrados.  
Identificação e divulgação de fontes de financiamento, 
programas e concursos nacionais e internacionais. 

Prática continuada de atividades de investigação e 
desenvolvimento, otimizando sinergias internas e em 

articulação e colaboração com a comunidade, no 
âmbito de alianças estratégicas ou Redes de 

Conhecimento 

Dinamizar a UDI como centro aglutinador e 
dinamizador das atividades de Investigação e inovação.  
Promover ações para enfrentar a integração da 
atividade investigadora. 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e 
tecnologia 

Melhorar a divulgação da produção científica, 
nomeadamente através da página web do Instituto.  
Construir e integrar o Observatório Nacional de 
Educação em Turismo.  

 

Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 

Promover a investigação científica como um pólo 
dinamizador do Instituto e da comunidade externa em 

que se insere 

Adequar o Projeto Estratégico da UDI ao financiamento 
da FCT para 2014. 
Estabelecer redes de cooperação com outras 
instituições / unidades de investigação. 
Dinamizar a publicação científica de referência dos 
investigadores pertencentes à unidade de investigação 
e seguir a estratégia europeia de open access. 
Apoiar os docentes pertencentes à UDI no aumento das 
suas competências de investigação, organização ações 
de formação e informação. 
Identificar necessidades de investigação nas entidades 
externas para a qual o IPG possa contribuir. 

Dinamizar a investigação aplicada 

Identificação de fontes de financiamento para a 
prossecução da investigação científica e aplicada, 
nomeadamente através de candidaturas. 
Promover a UDI como a unidade orgânica dinamizadora 
da investigação e de inovação. 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e 
tecnologia 

Apoiar o desenvolvimento de projetos científicos com 
pertinência para a realidade institucional e da 
comunidade externa. 
Fomentar a evidência física dos projetos científicos e 
salientar o seu contributo para com o desenvolvimento 
do interior. 
Promover a página web da UDI em termos 
internacionais. 
Melhorar a divulgação dos resultados da produção 
científica da UDI. 
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EIXO ESTRATÉGICO III: RELAÇÃO COM O MEIO ENVOLVENTE 

Objetivos Estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 

Desenvolver e consolidar serviços que promovam 
respostas inovadoras 

Dinamizar a prestação de serviços à Comunidade.  
Apoiar os diplomados na inserção no mercado de 
trabalho e no empreendedorismo, através da criação 
de “Policasulos”.  
Integrar os projetos de serviço à comunidade na 
formação académica e no desenvolvimento cívico da 
comunidade educativa.  
Elaboração, difusão atualização permanente de um 
portefólio de serviços de consultoria, estudos e 
trabalhos para o exterior no qual se descrevam as 
competências e capacidades dos grupos de investigação 
e dos laboratórios das UO. 

Aprofundar as relações externas com Instituições 
político-administrativas, municipais, académicas, 
empresariais e a sociedade civil para reforçar a nossa 
capacidade de intervenção 

Estimular e alargar a participação ativa nas estruturas 
onde estamos presentes.  
Reforçar as relações institucionais no âmbito público e 
privado para dinamizar as colaborações mútuas.  

 

Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 

Dinamizar a UDI como centro de Inovação e 
Empreendedorismo 

Ser um elemento dinamizador dos serviços prestados 
pelo IPG para a comunidade. 
Identificar e apoiar as ações de empreendedorismo 
internas promovendo a criação de spin-offs e start-ups. 
Ser um elemento ativo na promoção da inovação 
intervindo diretamente no seu desenvolvimento. 

Aprofundar as relações externas Ser um elemento de comunicação do IPG no âmbito das 
atividades para as quais detém competência, 
promovendo as relações institucionais de cooperação. 

 

EIXO ESTRATÉGICO IV: ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Objetivos estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 

Lançamento de um programa de modernização 
administrativa e técnica do IPG e de qualificação do seu 

corpo de funcionários não docentes 

Usar a análise económica e a contabilidade analítica nos 
processos de tomada de decisão.  
Assegurar a adequada utilização das  TIC na 
comunidade académica.  

Implementar um sistema de gestão de pessoas que as 
coloque no centro da decisão 

Implementar metodologias que permitam uma 
comunicação eficaz e participação ativa.  

Fazer do Instituto uma organização e não apenas um 
conjunto de escolas, promovendo a centralização de 
serviços, processos ou funções numa perspetiva de 

obtenção de melhor otimização de recursos e eficácia. 

Aperfeiçoamento dos processos de consulta e tomada 
de decisão, no quadro das relações entre as unidades 
orgânicas e o Instituto.  
Estimulação da comunicação transversal entre unidades 
orgânicas, nomeadamente através da “troca” de 
disciplinas que funcionem como créditos em diferentes 
planos de estudos de licenciatura, ou da cooperação na 
docência de disciplinas.  
Organização conjunta de Licenciaturas, Mestrados e 
programas de pós-graduação não conferente de grau, 
recorrendo aos melhores e mais qualificados recursos 
existentes em cada escola.  
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Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 

Ser um elemento integrador do Instituto como uma 
única organização 

Trabalhar em parceria com as unidades orgânicas como 
fator dinamizador da investigação, inovação e 
formação. 
Desenvolvendo diferentes ações que abranjam todas as 
unidades orgânicas.  

Seguir os princípios de gestão do IPG 

Dinamizar as atividades da UDI com princípios de 
sustentabilidade financeira. 
Assegurar a utilização das TIC nas atividades 
desenvolvidas pela UDI. 

 

EIXO ESTRATÉGICO VI: COMUNICAÇÃO E PROJEÇÃO SOCIAL 

Objetivos Estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 

Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e 
externa 

Aumentar o nível de penetração da informação nos 
órgãos de comunicação social 
Desenvolvimento de um plano de comunicação externa 
das atividades académicas através dos meios de 
comunicação, da Internet, por meio da participação em 
feiras comerciais e industriais.  
Difundir amplamente as boas práticas docentes, de 
investigação e de transferência e inovação tecnológica 
por meio de fóruns académicos e comunicá-las à 
comunidade académica.  
Garantir que a página web contém informação 
atualizada, fiável e atrativa.  

Consolidar o IPG como uma Instituição de interesse e 
de qualidade reconhecida 

Conseguir uma boa imagem do IPG na comunidade 
interna e externa  
Garantir boas relações com os parceiros sociais  
Incentivar a participação do pessoal do IPG nos fóruns 
de formação da opinião pública.  

Reforço da identidade IPG e a construção de uma 
imagem comum forte, moderna e clara no que respeita 
aos objetivos da instituição e aos seus traços distintivos 

Estabelecer ações para reforçar o acesso à informação 
gerada pela comunidade académica e para fomentar o 
sentimento de pertença. 

 

Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 

Contribuir para a imagem do IPG como instituição de 
referência 

Divulgar a atividade desenvolvida na UDI / IPG na 
comunicação social. 
Divulgar a investigação e inovação desenvolvida em 
revistas da especialidade. 
Contribuir para a boa imagem do IPG na comunidade 
interna e externa. 
Contribuir para a prossecução do sentimento de 
pertença do IPG. 

 

EIXO ESTRATÉGICO VII: INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE 

Objetivos estratégicos do IPG Objetivos Operacionais do IPG 

Desenvolver redes e projetos de cooperação 
Incrementar projetos de cooperação e estabelecer 
novos protocolos. 
Desenvolver redes de colaboração com instituições 
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congéneres. 
Promover a visibilidade da Escola mediante projetos 
internacionais. 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e 
dos saberes 

Reforçar e institucionalizar programas de mobilidade 
internacional dos docentes e dos estudantes, no âmbito 
das diversas áreas formativas e da I&D, no espaço 
europeu e fora da Europa. 

 

Objetivos Estratégicos da UDI Objetivos Operacionais da UDI 

Desenvolver redes e projetos de cooperação 
internacional 

Desenvolver redes e projetos de cooperação com 
instituições de investigação, de fomento do 
empreendedorismo e inovação. 
Promover as relações internacionais, com ou sem 
mobilidade, no âmbito da investigação, inovação e 
empreendedorismo. 

 

 

III. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2014 

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. Formação 

Dada a situação económica em que o país se insere prevê-se que a formação pós-graduada 
não será muito atrativa, de momento, devendo-se por isso selecionar das diferentes opções 
que a UDI desenvolve nesta área as mais pertinentes e capazes de contribuir para um aumento 
de competências nos setores mais pertinentes para o desenvolvimento regional e nacional. 

Assim, da oferta prevista iremos apostar nos seguintes cursos: 

 Cursos de formação pós-graduada a oferecer: 
o Pós-graduação em Gestão da Atividade Imobiliária; 
o Pós-graduação em Design (novo); 
o Pós-graduação em Mediação Intercultural com Imigrantes; 
o Pós-graduação em Aconselhamento e Informação em Farmácia; 

 Cursos de formação não graduada em forma de protocolo: 
o Protocolo com Tecla; 
o Protocolo com Comunilog. 

 Cursos de formação especializada solicitada por entidade externa: 
o Lançamento do curso de Empreendedorismo em B-learning. 

 Formação especializada para apoio empresarial – a pedido das empresas; 
 Formação especializada para apoio da investigação: 

o Workshop de elaboração de candidaturas 
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 3.2. Investigação e Desenvolvimento 

A UDI, em 2014, ainda será financiada pela Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT), através do 
projeto estratégico a ser candidatado - PEst-OE/EGE/UI4056/2014. 

Neste sentido e de modo a ir ao encontro ao definido no referido plano estratégico, as 
atividades, previstas, a desenvolver no âmbito da Investigação Científica e Aplicada são: 

 Manutenção das duas calls internas de projetos científicos; 
 Gestão dos investigadores integrados e colaboradores da UDI e dos grupos de 

investigação; 
 Pesquisa e promoção de candidaturas a projetos científicos internacionais: 

o Envio de informação; 
o Apoio a elaboração de candidaturas e constituição de parcerias. 

 Realização de eventos científicos em diferentes linhas de investigação científica, tais 
como: 

o Apoiar a realização do seminário científico em área a definir; 
o Noite Europeia dos Investigadores 2014 – 27 de Setembro de 2014. 

 Promoção e apoio nos processos de estabelecimento de parcerias internacionais em 
projetos científicos; 

 Desenvolver a rede de contactos e parcerias com outras instituições científicas; 
 Melhorar a performance da UDI relativamente aos seus indicadores de produção 

científica de referência. 

 3.3. Relação com o meio envolvente 

Neste âmbito, incluímos o desenvolvimento de toda a atividade de promoção da inovação e 
empreendedorismo que a UDI desenvolve na medida em que implica um contato mais direto 
com a comunidade exterior. No entanto, descrevemos, ainda, algumas das atividades internas 
que pretendemos implementar nesta matéria. 

Assim, as atividades previstas que nos permitirão alcançar os objetivos definidos no ponto 
anterior são: 

 Continuar a prossecução da implementação/ criação de projetos que proporcionem 
equipar laboratórios, ou reforçar os já existentes, ligando-os a projetos de investigação 
aplicada; 

 Instalar e protocolar com o Clube de Business Angels da Guarda; 
 Fomentar a criação de um Centro de Desenvolvimento de Produtos e Serviços com 

base em recursos endógenos;  
 Criação de uma plataforma digital de promoção de novos produtos e serviços com 

base em recursos endógenos; 
 Conquistar a marca FabLab e integrar o laboratório de Prototipagem na rede 

internacional do MIT; 
 Fomentar parcerias com as empresas da região; 
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 Dinamizar os serviços prestados pelo IPG ao exterior; 
 Organizar eventos de promoção do empreendedorismo e inovação de produtos, 

nomeadamente: 
o Evento de Empreendedorismo associado à instalação e criação do clube de 

Business Angels Guarda em janeiro de 2014; 
o Evento de promoção do desenvolvimento de novos produtos e serviços com 

base em recursos endógenos – outubro de 2014. 
 Promover o aumento do nº de empresas criadas no seio da instituição e desenvolver 

casos de “large demonstrators” através de alguns projetos de vocação empresarial de 
alunos e docentes do Instituto, testando a sua viabilidade económica e promovendo a 
constituição de spin offs ou start ups.  

 Intervir diretamente na atividade de promoção e divulgação da inovação, 
nomeadamente através de: 

o INOVCLUSTER – Sendo a responsável pela área da inovação do setor 
agroindustrial da organização; 

o Procurar promover / divulgar eventos que incentivem a inovação em 
diferentes áreas, em parceria com o INOVCLUSTER; 

 Coordenar e implementar o Concurso Poliempreende: 
o Ações de promoção de empreendedorismo inerentes ao Concurso 

Poliempreende: 
§ Oficinas E – até final de março de 2014; 
§ Ideias + - Painel de convidados para análise e discussão das ideias de 

negócio a concurso – 23 de abril de 2014; 
§ Oficinas E2 – Sessões de formação em Marketing e Gestão Financeira e 

consultadorias por equipa para construção do plano de negócio a 
concurso (datas previstas):  

• Marketing – 14 de maio de 2014; 
• Gestão Financeira – 21 de maio de 2014. 

§ Data de entrega dos Planos de Negócio e Financeiro dos Projetos – 1 
de julho de 2014; 

§ Concurso Regional – 19 de julho de 2014. 

 3.4. Organização e Desenvolvimento Humano 

A UDI tem vindo a desenvolver as suas atividades, sempre com um princípio de 
sustentabilidade financeira, procurando efetuar um registo interno dos seus custos mais 
específicos e assim ter uma noção do seu impacto financeiro no IPG. Procura, ainda, usufruir e 
utilizar de todos os meios de TIC instituídos na organização seja de gestão documental, gestão 
de qualidade ou de gestão das suas atividades de formação. Neste sentido a UDI irá promover 
a adaptação de diferentes formulários existentes a serem integrados no SGD do IPG de modo a 
facilitar e a pré definir o workflow processual e evitar constrangimentos de informação e má 
utilização documental. 
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 3.5. Infraestruturas 

Como a UDI está instalada no edifício dos Serviços Centrais do instituto, não tem atividades a 
desenvolver neste âmbito. 

 3.6. Comunicação e Projeção Social 

Para alcançar os objetivos estratégicos e operacionais definidos no ponto anterior a UDI 
pretende desenvolver as seguintes atividades, em 2014: 

 Mensalmente enviar notícias para a comunicação social; 
 Atualizar semanalmente a página da UDI; 
 Criar um facebook para o Concurso Poliempreende na Guarda; 
 Colaborar com a comunidade exterior de modo a contribuir com uma imagem de 

eficácia e eficiência do IPG; 
 Instituir procedimentos que contribuam para um melhoramento da comunicação 

entre unidades orgânicas do IPG. 

 3.7. Internacionalização e mobilidade 

De modo a poder alcançar os objetivos de internacionalização e mobilidade a que se propôs, a 
UDI irá promover o estabelecimento de parcerias com outras instituições / unidades de 
investigação internacionais na execução das suas atividades em todas as áreas de atuação. Irá 
ainda, procurar efetivar as parcerias internacionais protocoladas com o IPG.  

A UDI irá, ainda, colaborar na realização de programas de mobilidade internacional com 
temáticas que se interliguem com a sua atividade, tal como, empreendedorismo, e promoção 
da investigação científica e aplicada nas diferentes áreas, através de diferentes ações do 
Programa ERASMUS +. 

 

IV. RECURSOS DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO 
 
4.1. Recursos Humanos 

A UDI funciona 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 atividade e 
tem, de momento, uma estagiária no âmbito do PEPAC. Assim, poderá melhor a sua prestação 
de serviços e de organização e de implementação das suas atividades. 

4.2. Recursos Financeiros 

A UDI é cofinanciada pela FCT que, para 2014, irá atribuir, só, um reforço de 42 722 € à 
unidade, que serão integralmente utilizados na área da investigação científica. 

Para financiar a área de formação, será necessário que os cursos a serem implementados 
gerem fluxo financeiro suficiente para se sustentarem, sob pena de não entrarem em 
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funcionamento. Para isso serão efetuados orçamentos para cada caso e só depois de 
aprovados pelo Presidente do IPG é que se implementará a formação. Estes cursos têm 
previsto uma percentagem diretamente afeta à UDI, com a intenção de financiar alguns dos 
custos administrativos que a unidade orgânica acarreta. 

O financiamento das restantes áreas será por via de patrocínios externos, por candidaturas a 
projetos específicos ou, sob autorização, pelo próprio IPG. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o ano de 2014 irá trazer algumas alterações ao funcionamento institucional, 
as quais aguardamos, e ao mesmo tempo procuramos criar condições para capacitar o 
Instituto em termos de inovação e desenvolvimento científico aplicado.  

 


