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NOTA INTRODUTÓRIA 

Neste Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do exercício de 2021 apresentam-se as 

atividades e ações principais desenvolvidas pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), enquanto 

Instituição de Ensino Superior (IES) de direito público, e seus Serviços de Ação Social (SAS), 

sobretudo as desenvolvidas na estrutura organizacional interna, em particular nas unidades 

orgânicas (UO) e nas funcionais.  

O IPG possui quatro UO de ensino: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

(ESECD), Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Escola Superior de Saúde (ESS), Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) e, ainda, uma UO de investigação designada Unidade de 

Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI), que desenvolve a estratégia para a 

capacitação da investigação, desenvolvimento e inovação do IPG. Tem-se vindo a articular a 

ação da UDI com as Escolas no contexto da acreditação dos CE, bem como para ajudar à 

obtenção de financiamento externo, em particular através da execução financeira dos CTeSP 

que, em parte, é colocado à disposição da investigação do docente da comunidade científica até 

1500 €. Complementarmente, existe um conjunto de gabinetes funcionais e de laboratórios de 

suporte, designadamente às atividades académicas, mobilidade e internacionalização, cultura e 

desporto, estágios e saídas profissionais e, ainda, manutenção de equipamentos e edifícios. 

Os objetivos delineados no Plano de Atividades (PA) de 2021 são a base dos projetos e das 

atividades desenvolvidas durante este ano, que procuraram alinhar-se melhor com o Plano 

Estratégico do IPG em vigor. Porém, refere-se que a pandemia COVID-19 continuou a 

condicionar muito o previsto no respetivo PA. Foram também seguidas as orientações do 

Programa do Governo para a área do Ensino Superior e as recomendações da Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), as estratégias estabelecidas em termos de 

agendas de investigação e de financiamentos públicos, designadamente no âmbito de projetos 

nacionais e europeus, transferência de conhecimento, da política de cooperação no âmbito do 

CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), das parcerias e convénios 

internacionais e, ainda, procurou-se o fortalecimento das relações com a comunidade. 

Assim, a estrutura deste relatório começa por abordar o sistema de ensino superior em Portugal 

(1), sobretudo na última década, apresenta o IPG (2) e a sua estrutura interna, o seu 

enquadramento regional (3) e estratégico (4) e, a seguir, reflete-se sobre o balanço das 

atividades realizadas (5), designadamente a evolução da oferta e procura formativas a nível de 
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ciclos de estudos (CE), os recursos disponíveis, os serviços prestados e a investigação produzida, 

entre outros dados relevantes a nível económico-financeiro, com as respetivas demonstrações 

financeiras consolidadas. Assim, o presente documento é composto por três partes: 

 Na primeira parte, no corpo do relatório, faz-se à apreciação e contextualização sintética da 

envolvente externa nacional e regional no ano de 2021, quer ao nível da conjuntura 

económica, social e sanitária, quer do ensino superior, bem como uma caraterização geral do 

IPG, da sua organização institucional e evolução dos seus principais indicadores académicos e 

de ação social. São elencados os objetivos gerais e estratégicos do IPG para 2021 e 

identificados os desenvolvimentos e resultados obtidos. 

 Na segunda parte sistematizam-se as atividades realizadas pelo conjunto das unidades 

orgânicas e funcionais que integram a IES, agrupadas em função dos objetivos estratégicos 

estabelecidos, ações planeadas e nível de concretização. 

 Na última parte é apresentada a situação económico-financeira consolidada da Instituição, 

suportada em quadros e indicadores demonstrativos da gestão realizada e análises financeiras 

com alguma diferenciação entre o IPG e os SAS. 
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1. ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), intitulado 

Education at a Glance 2019: OECD Indicators, na edição de 2019 expõe diversos indicadores e 

conclusões sobre o ensino superior português. Também dedica uma análise importante ao 

objetivo 4 do desenvolvimento sustentável (Agenda 2030): garantir o acesso à educação 

inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos.  Neste âmbito é oportuno traçar um quadro evolutivo e conhecer algumas das 

suas características em Portugal, designadamente que, entre 2008 e 2018, a percentagem de 

docentes com mais de 50 anos, nos países da OCDE, passou de 31% para 36%. Em Portugal, os 

docentes acima dos 50 anos passaram de 22% para 41% em 10 anos. 

A taxa de penetração global do ensino superior, em Portugal, regista valores relativamente 

baixos quando comparados com a situação nos países da União Europeia. O ensino superior tem 

garantido uma razoável integração dos jovens que fazem o seu percurso frequentando a 

modalidade científico-humanistica do ensino secundário. Contudo, o ensino superior não tem 

conseguido atrair outros segmentos da população, designadamente os jovens que completam 

as variantes profissionais do ensino secundário, segundo o Relatório sobre o Acesso ao Ensino 

Superior de 2019.  

A Figura 1 descreve a evolução das despesas em educação na última década. Os dados revelam 

um decréscimo considerável até 2012, tendo vindo a recuperar, paulatinamente, o 

financiamento nos anos seguintes, para valores próximos dos registados em 2011. Apesar de 

uma certa estagnação verificada a nível da educação, o ensino superior português teve 

considerável crescimento nas últimas duas décadas, quer na oferta de formações, quer na 

diversificação do perfil social e cultural dos candidatos. Contudo, o acentuar de desequilíbrios 

demográficos, em particular nas regiões do interior do país, exige outras políticas públicas para 

ajudar a combater as assimetrias existentes a nível regional e nacional, que se refletem em 

dificuldades acrescidas para as IES situadas nestes territórios, como é o caso do IPG. 
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 Figura 1: Despesas das Administrações Públicas em Educação (INE, PORDATA, 2022: Milhões de euros) 

 

Também é oportuno considerar que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES) iniciou o processo de avaliação e acreditação de CE em 2011/2012, que constituiu o 

1.º ciclo regular de avaliação/acreditação (ciclo 2011/2016). O 2.º ciclo avaliativo iniciou-se no 

ano escolar de 2017/18 e decorre até 2021/22 para a avaliação de CE e, em 2022, das IES. 

Segundo a A3ES, a oferta de CE nas universidades e nos institutos politécnicos tem uma 

distribuição distinta, por áreas de formação da Classificação Nacional das Áreas de Educação e 

Formação (CNAEF). Algumas dessas áreas incluem diferentes tipos de CE de oferta exclusiva de 

universidades ou de politécnicos.  

Neste ano foram elaborados 4 guiões de autoavaliação de CE (Enfermagem, Farmácia, 

Enfermagem Comunitária e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria) na ESS (ACEF), através do 

seu preenchimento na plataforma da A3ES. A IES tem vindo a ajustar a sua oferta formativa por 

forma a cumprir os requisitos legais e os padrões de qualidade requeridos, de modo a melhorar 

a eficiência da IES face ao enquadramento legal. Neste contexto, a avaliação da A3ES dos ACEF 

de 2021 incluiu visita virtual de CAE para análise dos ACEF 18-19 (1.º ciclo – Gestão (obteve 

acreditação plena), Gestão de Recursos Humanos (obteve acreditação por 1 ano); 2.º ciclo – 

Gestão (obteve acreditação plena para 2 ramos – Administração Pública e Contabilidade). Os 

ACEF 19-20 (Animação Sociocultural, obteve acreditação por 1 ano; a licenciatura em Energia e 

Ambiente, obteve acreditação por 1 ano; o mestrado em Sistemas Integrados de Gestão teve 
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visita da CAE. No processo PERA 2021 verificou-se que o mestrado em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico foi acreditado por 4 anos. 

Neste ano entrou em funcionamento a nova licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde. 

A nível de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) regista-se a aprovação de 6 

propostas pela DGES (Análise de Dados, Educação de Adultos, Gestão de Informação 

Geoespacial, Guias de Natureza, Multimédia e Artes Performativas, Relações Públicas para o 

Turismo), sendo que Análise de Dados começou a funcionar em 2021-22, pelo que foi uma 

escolha adequada em relação à procura estudantil. Em outubro submeteram-se 3 propostas de 

NCE à A3ES: Inteligência Artificial e Ciência de Dados (na ESTG); Gestão do Turismo e da 

Hospitalidade (na ESTH); Educação Social Gerontológica (ESECD). E, ainda, em colaboração com 

a Universidade da Maia um programa doutoral em Turismo e Lazer. 

Na última década (figura 2) verifica-se uma certa subida do número de matriculados no ensino 

superior. Após 10 anos, em 2021 regista-se 411995 matriculados no total do ensino superior e 

126912 no ensino politécnico público. O peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo 

as escolas politécnicas integradas em universidades), tem vindo a reduzir na última década, 

denotando menor procura relativa ao subsistema universitário. O ensino politécnico é a 

formação avançada de natureza especializada, técnica e profissional para quem completa o 

ensino secundário.  

 

Figura 2: Alunos matriculados no ensino superior por subsistema de 2012 a 2021 
 (PORDATA, 2021: DGEEC/ME-MCTES - DIMAS/RAIDES) 
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 visa garantir o acesso à educação inclusiva, 

de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos, em todas as fases da vida, bem como aumentar o número de jovens e adultos com 

competências relevantes para o emprego, empregos dignos e empreendedorismo. O objetivo 

também prevê a eliminação das disparidades de género e de rendimentos no acesso à educação. 

Na UE, até 2030, a percentagem de pessoas, entre os 25 e os 34 anos, com ensino superior 

(ISCED 5-8), deverá ser pelo menos de 45%. 

As áreas de educação e formação estão enquadradas em oito tipos de estudos de acordo com a 

Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE), que em Portugal corresponde à CNAEF: 1. 

Educação; 2. Artes e Humanidades; 3. Ciências Sociais, Comércio e Direito; 4. Ciências, 

Matemática e Informática; 5. Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção; 6. 

Agricultura; 7. Saúde e Protecção Social; 8. Serviços. Neste âmbito, a figura 3 apresenta a 

evolução dos estudantes nos CE enquadrados nestas áreas do ensino superior, na última década. 

 

Figura 3: Matriculados no ensino superior por área de educação e formação de 2012 a 2021 
 (PORDATA, 2021: DGEEC/ME-MCTES - DIMAS/RAIDES) 

 

A consolidação da oferta formativa do IPG deve assentar em áreas de especialização de acordo 

com as áreas científicas fundamentais (ACF) dos CE, que possuem acreditação (33 CE, dos quais 

22 licenciaturas), da oferta total de 65 cursos em 2021, sendo que considera mais 6 CTeSP 

possíveis em relação ao ano letivo 2020-21. Contudo, apenas se apresentaram 21 CTeSP a 
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concurso para 2021-22, sendo que apenas 7 abriram em novembro de 2021, tendo-se 

evidenciado dificuldades, pelas autoridades competentes, na emissão de vistos para estudantes 

dos PALOP. Assim, é importante interpretar as tendências registadas na figura 3, pois apresenta 

as variações registadas por áreas, sendo que, a título de exemplo, a área de Educação regista 

um decréscimo acentuado, realidade que se acentua ainda mais no subsistema politécnico e no 

interior do país, o que afeta em particular a ESECD. 

A abordagem global ao mercado estudantil, na vertente da procura, com base em indicadores 

de vagas e de matriculados, permite verificar que existe um enviesamento em desfavor do 

ensino politécnico. Esta interpretação exigiria outras políticas públicas promotoras de maior 

sustentabilidade das IES, sobretudo as localizadas no interior do país, como é o caso do IPG.   
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2. INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

2.1. BREVE APRESENTAÇÃO 

Nos termos do artigo 1.º dos Estatutos do IPG (Despacho Normativo n.º 48/2008, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 4 de setembro de 2008), o IPG “é uma instituição de 

ensino superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão 

do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, 

da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da 

investigação orientada e do desenvolvimento experimental”. 

Criado em 1980 pelo Decreto‐Lei n.º 303/80, de 16 de agosto, o IPG carateriza‐se por ser uma 

“pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, 

cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar” (art.º 3.º dos Estatutos do IPG). 

Contudo, o IPG tem definidas as bases da sua implantação definitiva apenas em finais de 1985. 

 

O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ter os seus estatutos 

aprovados e homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicado em Diário da 

República (DR n.º 273, I Série-B) a 25 de novembro. Desta forma, constituiu-se juridicamente 

como pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, científica, 

pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial.  

O IPG integra unidades funcionais (UF) de apoio à atividade académica e de serviços à 

comunidade académica – os Serviços de Ação Social (SAS) e a Biblioteca. Os SAS são o serviço 

vocacionado para assegurar as funções da ação social escolar.  
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A oferta formativa do IPG é, atualmente, ministrada no regime diurno e compreende a formação 

de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), de 1.º ciclo (licenciatura), de 2.º ciclo 

(mestrado), de pós-graduação e de especialização não conferentes de grau académico. 

Pretende-se que esta oferta seja coesa e complementar, nas várias áreas de educação e 

formação. Também se desenvolvem atividades nos domínios da investigação (nas Escolas e nos 

laboratórios de I&D&I), da transferência e valorização do conhecimento científico e tecnológico, 

da prestação de serviços à comunidade, de apoio ao desenvolvimento e cooperação em áreas 

de extensão educativa, cultural e técnica. Deste modo, o IPG desempenha um papel decisivo na 

qualificação dos recursos humanos, em diversas áreas do saber, na investigação aplicada, na 

prestação de serviços, bem como no desenvolvimento económico, social, científico e cultural da 

região da Guarda.  

De acordo com o plano estratégico (2019-2022), o IPG tem como missão qualificar profissionais 

através de programas de formação de qualidade, reconhecida pelas aprendizagens geradoras 

de competências para o desenvolvimento de conhecimento, criação, transmissão e difusão da 

cultura e do saber de natureza profissional para a região e o país. Neste âmbito destaca-se que 

as opções estratégicas definidas pela Presidência do IPG estão centradas em torno de 5 eixos 

estratégicos: Ensino; Investigação, Desenvolvimento e Inovação; Internacionalização; 

Comunicação e Comunidade; Organização e Gestão Interna. 

O desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) decorre de decisões do 

Conselho de Gestão do IPG, sendo essencial o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) como 

estrutura de serviços com o objetivo central de servir de suporte operacional ao Conselho de 

Avaliação e Qualidade (CAQ). Em termos estratégicos, o GAQ centra a sua ação na 

implementação de uma cultura permanente de qualidade no IPG, no apoio aos processos de 

avaliação interna e externa e, assim, implementar e adequar o SIGQ no IPG. O GAQ constitui o 

serviço operacional de suporte e desenvolvimento das diretrizes e políticas definidas pelo CAQ 

e, assim, tem uma importância essencial e de apoio transversal a toda a organização interna e 

procedimentos de todas as UO e Serviços do IPG. 

O CAQ é o órgão estatutário, que estabelece a missão do GAQ e as suas ações executivas, no 

sentido de promover a política de qualidade do IPG, conceber e colocar em prática um conjunto 

de procedimentos com o objetivo de implementar o SIGQ na Instituição, associados ao ensino, 

à investigação e aos serviços, contribuindo para a melhoria e valorização do processo de ensino-

aprendizagem.   
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2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA 

Os Estatutos do IPG consideram os seus órgãos, respetiva composição, competências e 

funcionamento. A organização interna do IPG está prevista nos artigos 9.º a 13.º dos seus 

Estatutos e estrutura-se conforme exposto na figura 4. A estrutura orgânica1 do IPG é composta 

pelos seguintes órgãos: Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de 

Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade; Provedor do Estudante. 

A orgânica dos Serviços Centrais do IPG está definida no Regulamento Orgânico dos Serviços 

Centrais do IPG (Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 4 de abril de 2017). De acordo com o 

artigo 1.º do referido regulamento, os Serviços Centrais do IPG têm como missão assegurar as 

condições necessárias para que os órgãos de governo do Instituto e das suas Unidades Orgânicas 

cumpram as respetivas missões, objetivos e competências, promovendo a articulação e 

colaboração adequada, responsável, eficiente e eficaz.  

O Conselho Geral do IPG é composto por 33 membros, que são eleitos pelo conjunto dos 

professores e investigadores, estudantes e funcionários, do IPG, pelo sistema de representação 

proporcional, nos termos dos Estatutos do IPG, para além de personalidades externas de 

reconhecido mérito, não pertencentes à Instituição. Os membros do Conselho Geral não 

representam grupos nem interesses setoriais e são independentes no exercício das suas 

funções. O mandato dos membros eleitos, ou designados, é de quatro anos, exceto no caso dos 

estudantes, em que é de dois anos, não podendo ser destituídos, salvo pelo próprio Conselho 

Geral, por maioria absoluta, em caso de falta grave, nos termos de regulamento do órgão. 

O Presidente do IPG é o órgão de condução da política e preside ao Conselho de Gestão. É o 

órgão superior de governo e de representação externa do Instituto. O mandato do Presidente 

tem a duração de quatro anos, podendo ser renovado uma única vez, nos termos dos estatutos. 

O Conselho Superior de Coordenação é um órgão com competências próprias no âmbito 

científico ou técnico-científico e no âmbito pedagógico, possuindo ainda funções de natureza 

consultiva.  

O exercício das funções do Provedor do Estudante está definido no Regulamento do Provedor 

do Estudante do IPG (Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 21 de outubro de 2010), de 

acordo com a competência prevista na alínea n), do n.º 1, do art.º 40.º dos Estatutos do IPG.

                                                           
1 Os Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro. 
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Figura 4: Organização Institucional do IPG
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2.3. UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

O IPG integra quatro unidades orgânicas de ensino (ESECD, ESTG, ESS e ESTH). Para além das 

escolas, o IPG possui uma UO de investigação, desenvolvimento e inovação - UDI. 

A ESECD está sedeada na Guarda e foi criada em 1979 com a designação de Escola Superior de 

Educação da Guarda (ESEG), sendo integrada no IPG, posteriormente, aquando da sua entrada 

em funcionamento. O objetivo da ESEG centrava-se na formação de professores e, 

progressivamente, a sua oferta formativa diversificou-se, tendo incluído as áreas de 

Comunicação e de Desporto. A Escola alargou as competências formativas e os recursos, 

equipamentos e laboratórios, bem como reforçou a qualificação do corpo docente. 

 

Por sua vez, a ESTG foi criada pelo Decreto do n.º 46/85 e também está sedeada na Guarda, 

tendo os primeiros cursos entrado em funcionamento no ano letivo 1987/88. Possui uma oferta 

formativa de CE em diferentes ramos da Engenharia (Civil, Informática, Topográfica, Mecânica, 

Energia e Ambiente) e de Ciências Empresariais (Gestão, Recursos Humanos, Contabilidade, 

Marketing), bem como Design de Equipamento, entre outras formações, repartidas por 

diferentes tipologias de cursos. A formação é reforçada pelo conjunto de laboratórios nas áreas 

de Ambiente, Informática e outras Engenharias, projetando a sua colaboração com as empresas. 
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A Escola Superior de Enfermagem da Guarda foi antecessora da ESS, tendo sido criada pelo 

Despacho Ministerial de 16 de julho de 1965. No ano de 1989, e na sequência da integração do 

ensino de Enfermagem no ensino superior politécnico, pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de 

dezembro, foi integrada no IPG, pelo Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de março, e foi convertida 

na atual ESS da Guarda, pela Portaria n.º 235/2005, de 3 de março. A alteração da designação 

permitiu o alargamento do seu projeto educativo a outras áreas da Saúde, o que aconteceu no 

ano letivo 2005/2006 com a entrada em funcionamento do curso de Farmácia, bem como a 

Biotecnologia Medicinal em 2020/21. 

 

A ESTH foi criada em 1999 para funcionar em Seia, inicialmente designada por Escola Superior 

de Turismo e Telecomunicações. Posteriormente, vem a especializar-se nas áreas do Turismo e 

da Hotelaria. Em 2004, passou a funcionar num novo e moderno edifício e os novos Estatutos 

do IPG definem a mudança do nome para Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em 2008. 

Nesta Escola funcionam três cursos de 1.º ciclo (Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira e Restauração 

e Catering) e o mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo. A dotação de recursos nas 

áreas da formação e a prestação de serviços pela ESTH são relevantes no contexto regional, face 

ao seu posicionamento como Escola vocacionada para o Turismo e a Hotelaria, que procura 

acompanhar a dinâmica e as necessidades de formação técnica evidenciadas pelo mercado de 

emprego dos vários setores da indústria turística. 
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O IPG integra também a UDI, criada em 2007, para desenvolver ações diversas de formação, 

investigação e desenvolvimento, tendo por objetivo promover e associar a investigação 

científica efetuada nas diversas Escolas do IPG e coordenar a atividade de estudos de pós-

graduação. A UDI tem como objetivos genéricos: a promoção de investigação e o apoio e 

participação em instituições científicas; a transferência e valorização económica do 

conhecimento científico e tecnológico; a realização de ações de formação profissional e de 

atualização de conhecimentos; a prestação de serviços à comunidade e de apoio ao 

desenvolvimento; o estímulo à inovação e ao empreendedorismo. A UDI é composta pela 

Coordenação, Conselho Científico e Unidade de Acompanhamento. O seu funcionamento 

assenta em valores éticos e profissionais de rigor, transparência e de respeito social e humano.  

2.4. UNIDADES FUNCIONAIS 

O IPG também integra um conjunto de gabinetes vocacionados para a intervenção em diferentes 

áreas no âmbito da missão do IPG e que aportam funcionalidade aos serviços, sobretudo: na 

divulgação da oferta formativa, informação e comunicação com o exterior, na promoção das 

atividades de desporto e cultura, na mobilidade internacional de discentes, docentes e 

funcionários, na operacionalização de estágios e contactos com as empresas, e na manutenção 

e requalificação de edifícios e equipamentos.  

Assim, o Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) possui recursos e meios para melhorar 

as dinâmicas de formação, mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de 

formação e cooperação internacional. O acréscimo da mobilidade internacional potencia a 

colaboração mais alargada com IES congéneres de diversos países, fomentando as ligações de 

aproximação e de formação nos diversos CE do IPG. 

O Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) possibilita, em estreita partilha com a 

gestão dos equipamentos e instalações, a programação e promoção de atividades desportivas e 

culturais, fomentado a prática de modalidades desportivas, a organização de eventos e de ações 

recreativas para a comunidade, bem como a gestão e programação das atividades da piscina do 

IPG. Tem assumido a coordenação e promoção do Desporto Universitário e de participação nas 

competições da Federação Académica do Desporto Universitário. 

O Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) promove a divulgação das atividades da 

instituição e sua oferta formativa, é responsável pelo setor de artes gráficas e apoia a 

organização dos eventos no IPG. A divulgação da oferta formativa do IPG, as ações pedagógicas 

e eventos técnico-científicos, exigem uma presença eficaz em eventos, feiras e ações diretas em 

Escolas, bem como a dinamização das redes sociais e da presença na comunicação social. 
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O Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME) desenvolve atividades de 

manutenção necessárias ao bom funcionamento dos diversos setores do Instituto e suas UO, 

designadamente planeamento, direção e controlo de obras, manutenção de instalações e 

equipamentos, vigilância das instalações, limpeza de espaços e gestão do serviço de motoristas. 

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) tem como missão apoiar a integração dos 

finalistas e recém-diplomados no mercado de trabalho, promovendo e desenvolvendo ações 

necessárias para a concretização de estágios curriculares e de empregos, bem como o 

acompanhamento dos diplomados do IPG ao longo da sua carreira profissional. 

O GAQ apoia as políticas do IPG e constitui um instrumento de gestão e operacionalização do 

SIGQ. Este Gabinete promove os inquéritos de avaliação dos serviços do IPG e produz relatórios 

de satisfação, permitindo também monitorizar o funcionamento das atividades letivas, bem 

como dos serviços existentes para a comunidade interna e dos prestados ao exterior. 

No que diz respeito a recursos humanos, o GAQ tem afeta uma técnica superior e uma docente 

coordenadora do GAQ, que articula com a Presidência. Este gabinete tem ainda a colaboração 

de quatro professores, um por cada Escola, designados pelos respetivos Conselhos Técnico-

Científicos para integrar o CAQ e que funcionam como interlocutores para o SIGQ-IPG. Em 

termos estratégicos, o GAQ centra a sua ação no apoio aos processos de avaliação interna e 

externa com vista à acreditação de CE e na implementação do SIGQ-IPG e respetiva certificação. 

2.4.1. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 

O IPG integra ainda duas unidades funcionais principais: os Serviços de Acção Social (SAS) e a 

Biblioteca (BIPG). Os SAS são uma unidade funcional dotada de autonomia administrativa e 

financeira, que têm como objetivo a execução da política de ação social superiormente definida, 

de modo a proporcionar aos estudantes as melhores condições de estudo possíveis, através de 

apoios e serviços (Artigo 72.º dos Estatutos do IPG). A atividade dos SAS visa, assim, melhorar as 

condições de sucesso escolar, mediante a prestação de serviços e a concessão de apoios aos 

estudantes através de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços 

médicos e atividades culturais e desportivas diversas. A criação de um fundo de Apoio Social 

para estudantes pretende ser complementar às funções do SAS. 
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No exercício das suas atribuições, os SAS responderam, de modo geral, às solicitações dos 

alunos, tendo pautado a sua ação por uma cooperação efetiva com os estudantes e as suas 

estruturas representativas. A atribuição de Bolsas de Estudo implica um conjunto de ações, que 

vão desde a candidatura, à análise dos processos com base na situação socioeconómica do 

agregado familiar de cada candidato, até à atribuição do montante da bolsa de estudo. As bolsas 

são atribuídas, em regra, durante 10 meses (de outubro a julho) e a sua análise é feita de acordo 

com o estabelecido no Despacho n.º 9276/2021, de 20 de setembro, do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior.  

No ano letivo 2020/21, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 30 de 

setembro de 2020, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de 

setembro e, ainda, entre 1 de outubro de 2020 e 31 de maio de 2021. Neste último caso, o valor 

da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado para um ano, considerando o 

período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período 

letivo ou do estágio. Assim, no setor de bolsas de estudo foram apreciados os processos de 

candidatura a benefícios sociais, em tempo útil e de acordo com as normas em vigor sobre esta 

matéria, nomeadamente o disposto no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 

Estudantes do Ensino Superior Público. O principal objetivo é a atribuição de benefícios sociais 

a alunos economicamente mais desfavorecidos, de forma a proporcionar condições que 

permitam a prossecução normal dos seus estudos, visando, assim, uma efetiva igualdade de 

oportunidades no sucesso escolar. 

No setor de alojamento procedeu-se à análise das candidaturas a alojamento nas residências, 

não tendo ficado por colocar nenhum dos candidatos bolseiros. Realizaram-se ainda várias 

reuniões com os representantes dos residentes, no sentido de colaborar na resolução de alguns 

dos seus problemas específicos, nomeadamente através de melhorias de serviço e a aquisição 

de diverso equipamento para as cozinhas, lavandarias e outros espaços comuns. Nesta 

componente de alojamento, os SAS gerem 5 residências: Residência Feminina I (85 camas), 

Residência Feminina II (84 camas), Residência Feminina III (44 camas), Residência Masculina I 
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(120 camas) e Residência Masculina II (105 camas). As receitas das residências de estudantes 

estão abaixo do valor apresentado em 2019/20. Para além de alguns quartos não gerarem 

receita, uma vez que foram transformados em quartos de isolamento, deixou-se de utilizar a 

camarata e 2 dos apartamentos do Campus para se poderem cumprir as regras implementadas 

para controlo da pandemia. Durante o ano letivo 2020/2021, relativamente à ocupação das 

residências, verifica-se uma taxa de ocupação de 98,78% na residência feminina I (87,65% 

bolseiras e 12,35% não bolseiras), 100% na feminina II (87,95% bolseiras e 12,05% não bolseiras), 

94,02% na residência masculina I (64,55% bolseiros e 35,45% não bolseiros), 94,12% na 

residência masculina II (59,38% bolseiros e 40,62% não bolseiros) e 95,83% na residência 

Gulbenkian (63,04% bolseiras e 36,96% não bolseiras). 

No setor alimentar é de salientar uma ativa intervenção na forma de funcionamento das 

cantinas, através da introdução de receitas novas nas ementas diárias e a diversificação dos 

produtos, com a manutenção de preços sociais. Este setor tem em funcionamento 3 cantinas 

sob administração direta e um serviço de grelhados. Os serviços de gestão dos SAS estão 

sediados no campus do IPG e integram as seguintes estruturas: Cantina I (248 lugares) e 

instalações de apoio (armazéns, câmaras e setor administrativo), Churrasqueira (48 lugares) e 

posto médico. Também gerem a Cantina da ESTH (124 lugares). O Edifício Central dos SAS 

integra uma cantina (188 lugares), sala de estudo e de informática com internet, bar, setor de 

bolsas de estudo, setor de alojamento, setor administrativo e sala de reuniões.  

Na área das atividades culturais e desportivas, houve o apoio a atividades promovidas pela 

Associação Académica e a colaboração com o GFCD no fomento das modalidades desportivas e 

desenvolvimento de iniciativas culturais, que merecem a melhor atenção por parte dos SAS, 

tendo sido apoiadas as atividades de acordo com os recursos, quer humanos quer financeiros.  

Os serviços de saúde são disponibilizados, a nível de consultas de apoio psicológico, pela 

Psicóloga Clínica, que é docente da ESS, com o intuito de promover um apoio efetivo à saúde 

mental na comunidade académica do IPG. No ano de 2021 contabilizaram-se 180 consultas de 

Psicologia Clínica, tendo sido organizados 6 “Encontros Online” e houve a participação em 3 

entrevistas-debate sobre os temas: pandemia, saúde mental e ansiedade. Estas entrevistas-

debate foram realizadas a convite dos estudantes. No ano de 2021, as atividades continuaram a 

ser desenvolvidas num contexto muito limitador, devido às restrições geradas por sucessivas 

vagas da COVID-19, o que não facilitou o melhor cumprimento da missão dos SAS, 

nomeadamente no que diz respeito à prestação de apoios indiretos através de alojamento, 

alimentação, atividades culturais e desportivas, em particular através das associações de 

estudantes. 
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Em termos orçamentais regista-se que os valores relativos à situação financeira dos SAS surgem 

agregados ao grupo IPG na secção 8. Porém, refere-se que as dificuldades a nível de receita 

ainda foram maiores em 2021 e não permitiram aplicar verbas adequadas à substituição e 

aquisição de equipamentos, entre outras necessidades no âmbito da reparação e manutenção. 

No ano letivo 2020/2021 houve um acréscimo da população escolar e de bolseiros no IPG. O 

aumento do número de bolseiros pode ter resultado da situação pandémica que o país viveu 

neste período, nomeadamente pelo aumento do número de desempregados, que atingiu 

valores muito altos e, por consequência, houve menos rendimentos nos agregados familiares. 

A distribuição dos bolseiros por Escola (quadro 1) permite verificar que, ao nível de 

Licenciaturas, a ESS regista a maior percentagem de alunos bolseiros em relação à sua população 

escolar (50%), seguindo-se a ESECD (37%). Assinale-se que a percentagem de alunos que 

auferem bolsas nos CTeSP é de 19%, nos Mestrados é de 16%, e nas licenciaturas com 34%. 

Dados Gerais 

Escola 
População 

Candidatos Bolseiros 
% Candidatos/ % Bolseiros/ % Bolseiros/ 

Escolar População População Candidatos 

CTeSP 325 76 61 23% 19% 80% 

1.º Ciclo 2381 999 820 42% 34% 82% 

2.º Ciclo 383 72 63 19% 16% 88% 

Total 3089 1147 944 37% 31% 82% 
 

CTeSP 

Escola 
População 

Candidatos Bolseiros 
% Candidatos/ % Bolseiros/ % Bolseiros/ 

Escolar População População Candidatos 

ESECD 159 41 34 26% 21% 83% 

ESTG 135 28 20 21% 15% 71% 

ESTH 31 7 7 23% 23% 100% 

Total 325 76 61 23% 19% 80% 
 

1º Ciclo 

Escola 
População 

Candidatos Bolseiros 
% Candidatos/ % Bolseiros/ % Bolseiros/ 

Escolar População População Candidatos 

ESECD 678 306 254 45% 37% 83% 

ESTG 929 283 218 30% 23% 77% 

ESS 569 332 283 58% 50% 85% 

ESTH 205 78 65 38% 32% 83% 

Total 2381 999 820 42% 34% 82% 

       

2.º Ciclo 

Escola 
População 

Candidatos Bolseiros 
% Candidatos/ % Bolseiros/ % Bolseiros/ 

Escolar População População Candidatos 

ESECD 50 17 15 34% 30% 88% 

ESTG 198 39 34 20% 17% 87% 

ESS 95 3 1 3% 1% 33% 

ESTH 40 13 13 33% 33% 100% 

Total 383 72 63 19% 16% 88% 

Quadro 1: Bolsas de Estudo em 2020/2021 por tipo de ciclo de estudos e Escola 
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Em termos de representação do valor das bolsas, segundo a tipologia de formação (quadro 2), 

verifica-se um montante de 1 403 799,50€ para as licenciaturas, seguindo-se os bolseiros de 

CTeSP com 110 231,94€ e, por último, os bolseiros de mestrados com 99 936,11€.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Encargo Financeiro das bolsas de estudo no ano letivo de 2020/2021  

A comunidade de alunos que beneficia de bolsa de estudo é maioritariamente do sexo feminino 

e de deslocados. A ESECD tem o maior valor de bolseiros e a ESTH tem o menor (quadro 3).  

Bolseiros Escolas/Género Masculino Feminino TOTAL 

ESECD 133 170 303 

ESTG 137 135 272 

ESS 73 211 284 

ESTH 42 43 85 

Total 2020/21 385 559 944 

Total 2019/20 356 534 890 

Total 2018/19 328 571 899 
Quadro 3: Bolseiros por Escola e Género em 2020/2021 

Verifica-se que, apesar do aumento do número de bolseiros, houve um decréscimo do encargo 

financeiro em todas as escolas (quadro 4). 

Escola 
Valor médio 

2020/21 
Total 

2020/21 
Total 

2019/20  
Total 

2018/19 
Total 

2017/18 

ESECD 1 746,58€ 529 212,33€ 540 551,66€ 655 729,15€ 651 426,85€ 

ESTG 1 708,41€ 464 687,03€ 476 858,73€ 485 942,06€ 512 127,23€ 

ESS 1 711,72€ 486 127,94€ 490 113,21€ 487 664,72€ 544 713,93€ 

ESTH 1 575,77€ 133 940,25€ 162 766,36€ 154 752,57€ 196 286,51€ 

Total 1 790,71€ 1 613 967,55€ 1 670 289,96€ 1 784 088,50€ 1 904 554,19€ 

Quadro 4: Valor (€) de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2017/18 a 2020/21 

Assim, considera-se que o setor do alojamento pretende proporcionar aos residentes as 

melhores condições de estudo para um maior sucesso escolar. Para alcançar esse objetivo foi 

desenvolvido, ao longo do ano 2021, um trabalho de melhoria contínua. 

 

 ENCARGO FINANCEIRO 2020/2021 
Escola CTeSP 1.º Ciclo 2.º Ciclo 

ESECD 73 519,17€ 431 951,06€ 23 742,10€ 

ESTG 26 527,65€ 378 480,24€ 59 679,14€ 

ESS ___ 485 439,94€ 688,00€ 

ESTH 10 185,12€ 107 928,26€ 15 826,87€ 

Subtotal 110 231,94€ 1 403 799,50€ 99 936,11€ 

TOTAL  1 613 967,55€ 
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2.4.2. BIBLIOTECA 

 

A BIPG foi criada em 1989 com o objetivo do tratamento e difusão da informação, de modo a 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores (docentes, alunos, funcionários e comunidade, 

em geral). Para a sua missão, a BIPG procura: apoiar as atividades letivas com os recursos 

bibliográficos existentes no acervo e as pesquisas; proceder à seleção, aquisição e tratamento 

documental, de acordo com as necessidades dos utilizadores; conceber e planear serviços e 

sistemas de informação; apoiar e orientar o utilizador dos serviços; promover ações de difusão 

de informação; dinamizar cultural e cientificamente os espaços bibliotecários. 

A BIPG alargou os serviços à comunidade com a disponibilização de bibliotecas online, acesso a 

publicações estatísticas diversas, mobilidade de obras entre bibliotecas nacionais e 

internacionais, assim como de publicações nas diversas áreas científicas, havendo uma 

preocupação de atualização e de criação de condições de trabalho e pesquisa. No âmbito do 

apoio às atividades de alunos, docentes, funcionários e comunidade, em geral, foram adquiridas 

681 obras em 2021, bem como foi dado acesso a bases de dados e acesso a repositórios 

nacionais e internacionais. O quadro 5 mostra algumas estatísticas de utilização da BIPG. 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilizadores inscritos - Usewin 8.627 9.094 9.314 9435 
 

9621 
 

N.º total de registos bibliográficos 
 

67.539 84.489 71.357 72.886 73.567 

N.º de obras registadas 698 937 895 667 
 

681 
 

 
N.º de novos leitores inscritos 

269 350 337 121 186 

 
N.º de leitores em regime de 
empréstimo domiciliário 

19.060 9.094 3.010 916 
 

1039 

Total de leitores da Biblioteca e suas 
extensões (ESS E ESTH) 

93.000 (nd) ca 21.000 ca 5.000 
 

ca 6.500 
 

Quadro 5: Estatísticas de utilização da Biblioteca 

 

O processamento bibliográfico pressupõe tarefas de catalogação, classificação e indexação de 

todo o material bibliográfico que entrou na Biblioteca Geral e suas extensões, seja material livro 

e não livro, e-books, tratamento das publicações periódicas, através da criação de registos com 

os artigos de interesse académico e científico para a nossa comunidade de utilizadores. 
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Este ano deu-se continuidade à introdução do Identificador de Objeto Digital (DOI) no registo 

dos artigos científicos, permitindo ao utilizador, ao fazer pesquisa, ter acesso ao resumo ou PDF 

dos mesmos, através da base de dados. Com a divulgação das publicações periódicas em 

formato digital, apenas deram entrada duas novas revistas no fundo bibliográfico. Foram 

tratados tecnicamente 681 novas obras bibliográficas, 33 oriundas da ESTH, através de oferta 

de Instituições ligadas ao Turismo e Municípios que enriqueceram o seu fundo bibliográfico. 

Procedeu-se à aquisição de 217 novos manuais de atualização das bibliografias de UTC, 

propostas pelos docentes das Escolas. 

Efetuou-se a revisão técnica de qualidade, correção e validação de 17660 documentos dos 

registos introduzidos na Base de Dados Local, que está em rede e disponível via Internet 

(Pacweb) a toda a comunidade científica e geral, tanto nacional como internacional. 

Deu-se continuidade ao projeto de informatizar todos os processos relacionados com o circuito 

do documento, nomeadamente a conversão retrospetiva das obras mais antigas. A Base de 

Dados foi aumentada em 2179 registos, atingindo o total de 73567 existências. O número de 

novos leitores inscritos como utilizadores de empréstimo domiciliário, foi de 186, sendo que o 

número de leitores ativos é de 331 e o número total de utilizadores inscritos é de 9527 utentes. 

Na BIPG e nas extensões da ESS e da ESTH foram efetuados durante o ano de 2021, 1039 

empréstimos, 1065 devoluções e 561 renovações de obras bibliográficas, totalizando 2665 

operações efetuadas. Há ainda a referir que, no serviço de informação bibliográfica, respondeu-

se a diversos tipos de pedidos, orientando o utilizador nas suas pesquisas e investigações. No 

total foram efetuadas 3984 pesquisas na base de dados interna, efetuadas nos postos de 

pesquisas existentes e via online, através da página Web e nas plataformas disponíveis (B-On, 

Proquest Nursing, Scopus, RCAAP, INE, DR-online), entre outras divulgadas junto dos utilizadores 

pelos docentes e funcionárias da biblioteca.  Foram emprestados através do serviço de 

Empréstimo Interbibliotecas, 26 obras a Bibliotecas Nacionais e o envio de 10 artigos científicos 

via online. Em relação à B-On, foram contabilizados 13249 dowloads efetuados por docentes e 

alunos da nossa Instituição, segundo relatório estatístico enviado pela FCT. 

Apesar de ainda ter sido um ano letivo, com alterações no período de funcionamento das 

bibliotecas e interdição ao público externo da Instituição, com o objetivo de contenção e 

minimização do risco de infeção pelo vírus sars-cov-2, durante o ano de 2021 foram realizadas 

algumas atividades, com o objetivo de dar apoio às atividades de docentes, alunos, funcionários 

e comunidade geral, na sua formação pessoal e académica, proceder à atualização do fundo 

documental e promover o desenvolvimento de atividades de investigação, junto dos 
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utilizadores. Procedemos à divulgação junto dos alunos do primeiro ano, dos serviços e 

equipamentos disponíveis na Biblioteca, através da orientação de visitas guiadas. 

Na sequência da divulgação dos nossos serviços, a Biblioteca teve a seguinte ocupação dos 

espaços disponíveis para estudo individualizado e coletivo e realização de atividades: Sala de 

estudo I: 210 utilizadores; Sala de estudo II: 146 utilizadores; Sala de relatórios de estágio: 205 

utilizadores; Sala de Trabalho de grupo: 257 utilizadores; Ludoteca: realização de diversas 

atividades e aulas por videoconferência, destinadas ao Curso   de Animação Sociocultural 

(ESECD); Calculadoras: 24 (empréstimo para a realização de frequências); Fones: 19 

(empréstimo com o objetivo de lazer, na utilização dos computadores disponíveis na Biblioteca); 

Computadores: 214 utilizadores; participação na Rede de Bibliotecas da Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), com o objetivo de criar uma rede 

intermunicipal, implementando serviços partilhados entre as Bibliotecas Públicas e do Ensino 

Superior no território de abrangência da CIMBSE; entre muito soutrois serviços e atividades 

diversas. 

Também se procedeu a análise dos dados deste serviço, a nível quantitativo e qualitativo, 

verifica-se um aumento dos mesmos, a nível de utilização dos espaços, equipamentos, pesquisas 

e empréstimos em relação ao ano anterior. Foi um ano ainda com interrupções no 

funcionamento normal do serviço, afetando a frequência diária dos nossos utilizadores 

presenciais. Toda a dinâmica dos serviços se alterou, rotinas adquiridas do ano letivo anterior 

face ao impacto da nova realidade. A biblioteca terá de se adaptar a um utilizador com um novo 

perfil a nível de utilização de espaços e criar novos laços, quebrados nestes últimos dois anos, 

resultado da pandemia. O objetivo de um serviço é a satisfação do seu utilizador, direito que lhe 

está inerente. Utilizadores que têm necessidades diversificadas, de diferentes níveis, com perfis 

e exigências únicas. A qualidade do atendimento, a atualização do fundo bibliográfico, a 

formação profissional dos funcionários da biblioteca, a partilha entre serviços e setores da 

Instituição, são anseios e objetivos que temos que alcançar.  
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3. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO 

O IPG está sedeado na cidade da Guarda, bem como três das suas Escolas (ESTG, ESECD e ESS). 

Por sua vez, a ESTH localiza-se na cidade de Seia. O campus principal do IPG ocupa uma área 

total de 12,6 hectares e integra os edifícios da ESECD e da ESTG, Edifício Central, Cantina I, 

Gabinete Médico, Biblioteca, Piscina, Campo Polidesportivo, Residências e a sede da Associação 

de Estudantes. A ESS situa-se no perímetro do Parque de Saúde da Guarda e os serviços de Ação 

Social (residências, cantina e serviços administrativos) no centro da cidade. 

 

Na periferia da cidade de Seia, na zona da Arrifana, situa-se a ESTH. Numa área coberta de cerca 

de 5500 m2 distribuem-se os diversos equipamentos e espaços pedagógicos e administrativos 

necessários ao funcionamento desta escola, especializada nas áreas do Turismo e Hotelaria. 

O IPG encontra-se inserido num distrito de interior, de montanha e em região transfronteiriça, 

a qual apresenta debilidades estruturais, resultantes de um crítico processo de despovoamento 

e envelhecimento demográfico, a par de uma clara debilidade do sistema urbano e fragilidade 

do tecido económico e social. Neste âmbito, o IPG tem promovido e integrado vários projetos e 

programas de desenvolvimento com os Municípios, a CCDRC, a CIMBSE, ADLS, Associações e 

Núcleos Empresariais e Profissionais e com os agentes Institucionais da Região autonómica de 

Castilla e Léon. O IPG promove relações de parceria, de forma ativa, com entidades oficiais 

(instituições de ensino, de investigação, centros tecnológicos, câmaras municipais, entre outras) 

e empresas. Estas parcerias com o tecido empresarial e institucional visam o desenvolvimento 

de estágios, estudos aplicados, cursos especializados, projetos de investigação e 

desenvolvimento, envolvendo os seus docentes, investigadores e estudantes. 

O posicionamento do IPG, a nível local e regional, é reforçado pelos representantes da 

comunidade em diversos órgãos. Os Estatutos do IPG criaram condições efetivas para o 

fortalecimento da sua posição na comunidade exterior e na própria comunidade do IPG. Esta 

relação bilateral traduz-se numa responsabilidade acrescida do Instituto perante a comunidade, 

com a consagração do direito e do dever de participar em atividades de ligação à sociedade, 
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designadamente de difusão e transferência de conhecimento, bem como prestar serviços à 

comunidade e apoiar o seu desenvolvimento.  

Neste âmbito, o IPG interage com as comunidades interna e envolvente, através dos seus 

recursos e competências, que devem ter por base valores essenciais de: equidade, integridade 

e responsabilidade; competência, qualidade e procura constante da excelência; inovação, 

criatividade e empreendedorismo; pluralismo, partilha e coesão. 

O contexto atual e os diversos desafios colocados à instituição, derivados da situação sanitária 

da COVID-19, da evolução demográfica negativa, dos desafios da internacionalização, da 

capacitação técnica e tecnológica, da proximidade das comunidades e das colaborações na 

construção de uma sociedade de conhecimento, de cultura e desporto, entre outras vertentes 

societais, exigem maior proatividade, coesão e compromisso de todos para um futuro 

sustentável e mais competitivo. 

Neste âmbito, o IPG pretende ser reconhecido, cada vez mais, como um dos vetores decisivos 

do desenvolvimento regional, sobretudo pelos seus valores e pela competência pessoal e 

profissional dos seus diplomados, de modo a contribuírem ativamente para a solução dos 

problemas da região, num contexto globalizante. Deste modo, interage-se com a comunidade 

envolvente e, através de uma gestão interna eficiente dos seus recursos, potencia o valor 

acrescentado para o desenvolvimento da região em que se insere. Neste sentido, procura 

adequar a sua ação de forma a permitir a participação empreendedora de todos, num modelo 

de cooperação com empresas e outras organizações públicas ou privadas, procurando o 

necessário equilíbrio com sentido de responsabilidade por um mundo mais sustentável, 

apoiando-se na flexibilidade organizacional, criatividade e inovação e, simultaneamente, 

apoiando-se num espírito livre e de pensamento crítico.  
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

De acordo com o Plano de Atividades de 2021, o qual teve em consideração as políticas públicas, 

as estratégias setoriais para a área do ensino superior, as necessidades identificadas em termos 

de políticas de educação e formação e de transferência de conhecimento, o IPG definiu 5 eixos 

de atuação e os correspondentes objetivos estratégicos (quadro 2). 

Eixos Objetivos Estratégicos 

Eixo 1: Ensino Criação e adequação dos programas de formação; 

Avaliação das atividades de ensino e da qualidade das 

aprendizagens; 

Promoção da empregabilidade dos diplomados. 

Eixo 2:  Investigação e 

Desenvolvimento 

Consolidação da investigação; 

Promoção do desenvolvimento sustentável; 

Reforço da inovação. 

Eixo 3: Internacionalização Participação em atividades internacionais de ensino; 

Promoção da mobilidade internacional de pessoas (estudantes, 

docentes e pessoal não docente) e partilha de conhecimento; 

Desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais 

de investigação. 

Eixo 4: Comunicação e 

Comunidade 

Reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos 

fluxos; 

Desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma 

marca forte, moderna e unitária; 

Promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e 

cultural. 

Eixo 5: Organização e 

Desenvolvimento Interno 

Programar a modernização administrativa e técnica e a 

correspondente requalificação dos técnicos; 

Arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho; 

Desenvolver e adequar os modelos de avaliação de docentes ao nível 

técnico-científico, pedagógico e organizacional; 

Assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de 

equipamentos mais adequadas às Escolas e à qualidade da formação. 

Quadro 6: Eixos e objetivos estratégicos 

 

Os eixos estratégicos definidos pelo IPG são desenvolvidos pelas diversas UO e UF da Instituição, 

em função da sua especificidade ou missão, de formação, investigação e apoio à comunidade, 
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que os promovem de forma estruturada, procurando fortalecer a unidade do IPG, elevar a 

qualificação e o prestígio da formação e incrementar as relações com a comunidade exterior. 

Nesse sentido verificou-se o ajustamento da oferta formativa a nível de CTeSP, promovendo a 

maior ligação destas formações às empresas e às instituições da região e em áreas estratégicas 

a nível nacional. Em 2021, o IPG detém 40 CTeSP registados na DGES, tendo sido aprovados 6 

novos neste ano (2 ESTG e 4 na ESECD).  

A ligação com países lusófonos e com novos parceiros europeus e do continente americano, 

possibilitou a aproximação da Instituição a novos públicos, também a nível de licenciatura e 

mestrado, articulados com as necessidades e perfis formativos dos alunos. 

Realce-se a importância atribuída à investigação, que se traduziu numa valorização qualitativa 

de artigos e publicações, nacionais e internacionais, de prestígio e indexação, na participação 

alargada e diversificada em eventos de carácter científico à escala global, a conclusão de 

diversos doutoramentos de docentes e a participação em projetos de pesquisa e investigação. 

Esta evolução revela a capacidade de gerar investigação aplicada, qualificação dos laboratórios 

e investigadores associados, a articulação com diversas IES e centros de investigação, que 

garantem a incorporação de saber e o estímulo à I&D&I. A organização de diversos eventos 

pedagógicos e científicos foi reforçada e qualificada, mas sobretudo em formato webinar. Foram 

garantidas condições de formação e estímulo à sua aplicação nas práticas desenvolvidas na 

instituição e com os parceiros institucionais nacionais e internacionais, também em formato a 

distância, dado que a pandemia da COVID-19 marcou fortemente este ano de 2021. 

A internacionalização e colaboração com a comunidade e IES congéneres foram reforçadas, 

apesar da redução de modilidades físicas, no sentido de incrementar e alargar as áreas de 

formação e investigação, a intervenção em processos e projetos que valorizem e qualifiquem as 

estruturas sociais e económicas e garantam uma participação efetiva com entidades públicas e 

privadas. Neste contexto foram celebrados diversos protocolos internacionais e realizadas 

algumas missões virtuais a IES estrangeiras, no sentido de formalizar parcerias e protocolos e 

fortalecer as ligações com Portugal e o IPG, a nível da mobilidade internacional e de 

recrutamento de estudantes internacionais. Procurou-se promover espaços e momentos, 

programas de formação e de atividades desportivas e culturais, de modo a oferecer à 

comunidade um conjunto de serviços e equipamentos, que permitam o desenvolvimento de 

atividades complementares, gerando uma qualificação laboral dos recursos humanos do IPG. 
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5. EVOLUÇÃO DO IPG 

5.1  ATIVIDADE FORMATIVA 

A análise global da oferta formativa do IPG, nas suas quatro UO, quer em termos de formações 

conferentes de grau (licenciaturas e mestrados), quer de formação especializada e não graduada 

(CTeSP e Pós-Graduações), permite compreender a evolução positiva a nível de CTeSP e de 

licenciatura, em contraste com o nível de mestrado. De referir a pretensão do aumento desta 

oferta, pois foram propostas 3 novas licenciaturas à A3ES em outubro de 2021, bem como se 

pretendem 2 novos CTeSP e se preparam novas propostas de grau académico para 2022. 

Em 2021, o IPG possui registo de 39 CTeSP, 22 licenciaturas e 11 mestrados. O quadro 7 resume 

a evolução da oferta formativa do IPG nos últimos cinco anos, nos quais a evolução do número 

de CTeSP é a principal alteração nos últimos anos. As 3 novas licenciaturas submetidas à A3ES 

em 2021 aguardam acreditação em 2022 para poder entrar em funcionamento em 2022-23. 

Tipos de Formações 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Licenciaturas 19 19 19 22 22 

Mestrados 13 12 12 12 11 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais 23 26 29 34 40 

Cursos de Pós-Licenciatura 2 2 2 2 2 

Quadro 7: N.º de cursos do IPG por tipologia de formação  

 

Os CTeSP registaram maior diversificação formativa para o ano letivo 2021-22 (quadro 8) e 

permitem melhorar a colaboração com entidades da região, qualificando recursos humanos em 

áreas estratégicas e permitindo a sua continuidade para estudos de grau académico. Neste ano 

letivo houve CTeSP que não se apresentaram a concurso, dado que não têm tido procura e a 

oferta do IPG já é muito considerável. Refira-se que, durante o ano de 2021, a A3ES continuou 

a não efetuar visitas presenciais relativas à acreditação de ACEF, dado haver um certo adiamento 

devido à COVID-19. Estas visitas de CAE foram feitas online em 2021, para análise dos ACEF 18-

19 (1.º ciclo - Gestão, Gestão de Recursos Humanos; 2.º ciclo - Gestão), bem como dos ACEF 19-

20 (licenciaturas em Animação Sociocultural, em Energia e Ambiente; e mestrado em Sistemas 

Integrados de Gestão). 

 

 



Proposta de Relatório de Atividades de 2021 do IPG/SAS 

 

34 
 

Escolas 
do IPG 

Tipo de formação 

CTeSP  Licenciaturas Mestrados 

ESTG  Análise de Dados 

 Cadastro Predial 

 Cibersegurança 

 Contabilidade e Fiscalidade 

 Construção Civil e Obras Públicas 

 Desenvolvimento de Aplicações 
Informáticas 

 Design e Fabrico Digital 

 Energias Renováveis e Eficiência Energética 

 Gestão Clínica Administrativa (e ESS) 

 Gestão e Comércio internacional 

 Gestão e Inovação de Produtos Endógenos 

 Gestão de Informação Geoespacial 

 Indústria Automóvel 

 Infraestruturas de Cloud, Redes e Data 
Center 

 Logística 

 Manutenção Industrial Eletromecatrónica 

 Metalomecânica e Fabrico Computorizado 

 Manutenção e Reparação Automóvel 

 Reabilitação Energética e Conservação de 
Edifícios 

 Testes de Software 

 Contabilidade 
 Design do Equipamento  
 Engenharia Civil  
 Engenharia do Ambiente  
 Engenharia Informática  
 Engenharia Topográfica  
 Gestão  
 Gestão dos Recursos 

Humanos 
 Marketing  
 Mecânica e Informática 

Industrial 

 

o Gestão 
o Computação Móvel 
o Marketing e 

Comunicação 
o Sistemas Integrados 

de Gestão 
o Construções Civis 

ESECD  Acompanhamento de Crianças e Jovens 

 Comunicação Digital 

 Comunicação, Protocolo e Organização de 
Eventos 

 Desportos de Montanha 

 Educação de Adultos 

 Educação e Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

 Gerontologia 

 Guias de Natureza 

 Multimédia e Artes Perfomativas 

 Repórter de Som e Imagem 

 Relações Interculturais e Intervenção Social 

 Relações Públicas para o Turismo 

 Riscos e Proteção Civil 

 Treino Desportivo 

 Animação Sociocultural  
 Comunicação e Relações 

Públicas  
 Comunicação Multimédia 
 Desporto 
 Desporto, Condição Física e 

Saúde 
 Educação Básica  

o Mestrado em 
Educação Pré-escolar 
e Ensino do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 

o Ciências do Desporto  
 

ESTH  Cozinha e Produção Alimentar 

 Gestão de Alojamentos Turísticos 

 Turismo de Saúde e Bem-Estar 

 Animação Turística e do Património 
Cultural e Natural 

 Gestão Hoteleira 
 Restauração e Catering 
 Turismo e Lazer 

 

o Gestão e 
Sustentabilidade no 
Turismo 

 

ESS  Bioanálises e Controlo (e ESTG) 
 Enfermagem 
 Farmácia 
 Biotecnologia 

Medicinal 

o Enfermagem Comunitária 
o Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria 
o Ciências Aplicadas à Saúde 

o Pós-Licenciatura de Especialização 
em Enfermagem Médico-Cirúrgica  

o Pós-Licenciatura em Enfermagem 
de Saúde Mental e Psiquiatria 

Quadro 8: Oferta formativa do IPG em 2021/2022 
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Os dois indicadores principais de acesso aos cursos de 1.º ciclo (licenciatura) são apresentados 

no quadro 9, que mostra as vagas do concurso nacional e os inscritos a nível de 1.º ciclo. 

Constata-se que nos últimos 5 anos tem havido um aumento sustentável do número das vagas 

do concurso nacional no IPG e, por sua vez, os concursos locais e os especiais contribuem 

também para o aumento de inscritos nos últimos 3 anos.  

Indicadores em licenciaturas 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Vagas concurso Nacional (1.º Ciclo) 680 699 734 805 891 

Inscritos (todos contingentes) 2239 2215 2599 2422 2419 

Quadro 9: Indicadores de acesso ao ensino superior entre 2017/18 a 2021/22 

 

A partir do ano letivo de 2019/20 regista-se um acréscimo de inscritos no IPG (quadro 6), embora 

com comportamentos diferenciados nas diversas UO. Neste ano letivo atingiu-se o maior valor 

na ESTG, contribuindo para o aumento global de inscritos no IPG nos 1.º e 2.º ciclos.  

Indicadores 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

ESECD 691 691 778 733 732 

ESTG 963 1038 1179 1144 1149 

ESS 543 522 598 657 728 

ESTH 261 239 275 253 186 

Total do IPG 2458 2490 2830 2787 2795 

Quadro 10: Inscritos (1.º e 2.º ciclos) por Escola entre 2017/18 a 2021/22 

 

A situação é complexa no Concurso para Estudantes Internacionais e são necessárias outras 

orientações políticas para o ingresso dos estudantes internacionais, sobretudo devido à 

dificuldade de obtenção de vistos dos estudantes oriundos de PALOP. 

A eficiência formativa do IPG traduz-se também pela execução física dos seus diplomados 

(quadro 11). Constata-se uma certa variabilidade nos valores globais do número de diplomados, 

sendo que reduziu nos últimos 2 anos letivos, também em resultado de vários tipos de 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes nas 3 tipologias de CE. No ano letivo de 2020/21 

registaram-se 641 diplomados, o que constitui um aumento muito significativo, ano que foi 

marcado pela pandemia da COVID-19, que teve implicações várias no modelo de ensino e, 

consequentemente, no modelo de avaliação das UC.  
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Diplomados 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Diplomados 1.º ciclo - IPG 346 427 396 344 542 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 
111 113 130 106 164 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão  114 131 115 86 196 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  40 59 41 45 69 

Escola Superior de Saúde da Guarda 81 124 110 107 113 

Diplomados CTESP - IPG 90 83 99 78 58 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  60 41 47 32 32 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 27 36 38 34 18 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  3 6 14 12 8 

Diplomados  Mestrados - IPG 51 46 34 22 41 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 23 14 13 8 20 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 26 26 18 5 7 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  0 0 0 4 4 

Escola Superior de Saúde 2 6 3 5 10 

TOTAL IPG 490 556 529 444 641 

Quadro 11: Evolução do número de diplomados por Escola e tipologia de formação 

 

Os relatórios de atividades anuais do IPG passam a incluir informação relativa à 

empregabilidade, conforme exigência legal (al. h do art.º 159 da Lei n.º 62/2007). Assim, para a 

taxa de 2021 precisamos dos dados do InfoCursos de 2022, que ainda não estão disponíveis. A 

taxa de Empregabilidade de 2020 foi de 92,6%, a de 2019 de 93,6% e, em 2018 foi de 92,8%, 

pelo há uma pequena redução no global das 19 licenciaturas neste período de 3 anos, a que 

corresponde a diferença de 0,2%, numa variação positiva global e que tem tradução na taxa de 

empregabilidade de alguns cursos, como se pode consultar no website do IPG. Também se 

refere que o valor médio anual permite considerar haver uma certa estabilidade nos valores da 

empregabilidade neste período. Agrupando os dados pelas 4 Escolas (figura 5) pode perceber-

se a maior taxa média de empregabilidade dos 2 cursos da ESS.  

 
Figura 5: Evolução da empregabilidade por UO em licenciaturas  

(BD Infocursos – DGES, 2022) 
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5.2  INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

A missão do IPG também passa pela valorização das atividades de investigação, 

desenvolvimento e inovação, que estão relacionados com o primeiro eixo estratégico do IPG. É 

essencial apoiar as empresas e demais organizações, que possam ter melhores resultados 

decorrentes da investigação da IES. Por outro lado, relembra-se que o n.º 1 do art.º 12.º dos 

Estatutos do IPG prevê que se possa “criar livremente, por si ou em conjunto com outras 

entidades, públicas ou privadas, entidades subsidiárias de direito privado, como fundações, 

associações e sociedades comerciais, destinadas a coadjuvá-lo no âmbito da prossecução dos 

seus fins”.  

Na UDI verifica-se a execução progressiva a nível físico e financeiro de um cada vez maior 

número de projetos, designadamente a nível da formação podendo referir-se as 10 candidaturas 

CTeSP, que se encontram em diversas etapas de execução física e financeira no período em 

apreço, quer em termos das entidades gestoras dos programas POCH quer das do Centro. 

Também se visa continuar a execução das candidaturas CTeSP Equipamento, Cyber & Data 

Protection e PPIN, que estão a ser geridas a nível da UDI. 

A programação do novo modelo de pós-graduações executivas para o IPG permitiu desenvolver 

2 pós-graduações executivas em 2021 (Logística e Enoturismo), com parceiros estratégicos de 

referência. A execução dos projetos em curso potenciou também as ações de difusão do 

empreendedorismo e de promoção da integração em redes nacionais e internacionais de 

promoção da investigação. Porém, a UDI depara-se com diversas dificuldades, que resultam do 

seu modelo dos últimos anos, em particular resultantes de situações limitadoras do seu 

desempenho, quer exigindo a reorganização e o reforço de recursos humanos. Como se verifica 

no relatório da UDI, houve diversas atividades não previstas neste âmbito, colaboração com 

outros investigadores e docentes de IES e, ainda, outros parceiros diversos. A colaboração de 

alguns investigadores permitiu continuar a apostar na candidatura a financiamento nacional e 

europeu de projetos de investigação científica e aplicada. 

O modelo de gestão participativo por parte dos principais atores de inovação regional, tais como 

núcleos e associações empresariais, CIM Beiras e Serra da Estrela, associações de 

desenvolvimento regional, clusters e outros centros de incubação empresarial, permite efetivar 

uma transferência efetiva de inovação para os agentes económicos da região, contribuindo para 

a reestruturação e constante adaptação aos desafios económicos e sociais. Um exemplo deste 

tipo de contratualização pelo IPG são os Estudos Municipais para o Desenvolvimento de 

Sistemas de Recolha de Bioresíduos de 14 municípios da Associação de Municípios da Cova da 
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Beira, que foi desenvolvido em 2021. O projeto I3Social, cujo investidor social é a CIM BSE, 

também se desenvolveu em parceira com outros 3 membros deste projeto, sobretudo para 

capacitar a região através dos técnicos dos 15 municípios da região e de empreendedores no 

âmbito social. 

Em 2021, o IPG procedeu à contratação de 12 mestres e 5 doutores (Recursos Humanos 

Altamente Qualificados – RHAQ, projeto do PO Centro 2020) com experiência nas áreas 

integradas na política institucional de Qualificação e Internacionalização e da Investigação e 

Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), para a valorização dos recursos endógenos, de serviços e 

produtos neste território do interior e, de forma ainda mais estreita, contribuir para a 

consolidação das parcerias estabelecidas com empresas. Estas parcerias serão reforçadas com 

a maior disponibilidade de recursos altamente qualificados nos domínios de especialização 

identificados e constituirão um importante estímulo para a transferência de conhecimento e 

tecnologia, das quais resultarão num aumento da capacidade produtiva, com o 

desenvolvimento de produtos inovadores e de alto valor acrescentado, assentes no processo de 

inovação de processos e/ou produto/serviço. Este projeto de capacitação integra uma das 

principais componentes de tendências de mercado e linhas prioritárias de financiamento ‐ 

ambiente, inovação territorial, biotecnologia e saúde, turismo e lazer, e pretende fomentar a 

inovação empresarial para aumentar a competitividade das empresas da região da Beira Interior 

no que respeita ao desenvolvimento de novas tecnologias de suporte à criação de produtos 

inovadores, de qualidade Premium, com vista à contribuição para o bem‐estar e saúde dos 

consumidores, e à valorização e aumento da competitividade dos produtos, através da validação 

de estudos científicos que comprovem a valorização dos produtos e demonstrem as suas 

vantagens perante o consumidor, e a criação de um "banco de ideias" de inovação resultante da 

concretização dos objetivos anteriores. 

O IPG tem vindo a apresentar um crescimento sustentado no número de projetos de 

investigação e inovação que coordena e participa, através da UDI, com diversos parceiros, a nível 

nacional, designadamente em projetos de: Sistema de Apoio à Investigação Científica e 

Tecnológica (SAICT); Sistema de Incentivo a Ações Coletivas (SIAC); Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas (SAAC); Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020); Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR); Programa Operacional Capital 

Humano (POCH); Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE); Projetos de I&D - 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); e Sistema de Apoio à Modernização Administrativa 

(SAMA). Estes projetos são financiados e apresentam uma elevada transdisciplinaridade, 

aplicabilidade e transferibilidade para a economia local, regional, nacional e internacional. No 
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Programa Operacional Capital Humano (POCH), por exemplo o Projeto Link Me Up 1000 Ideias: 

Sistema de Apoio à cocriação de inovação, criatividade e empreendedorismo; e de Inovação 

Pedagógica: capacitação para a cocriação de inovação de docentes do ensino superior 

politécnico e profissional, durante 6 semestre permitem a valorização e formação pedagógica 

de docentes e do modelo de cocriação nas práticas de ensino do IPG, em articulação com os 

restantes politécnicos envolvidos. 

 

5.3 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

As mobilidades internacionais no IPG, seja no âmbito do programa ERASMUS, seja no de outros 

programas de intercâmbio, registam um ligeiro aumento na participação de estudantes, 

relativamente a 2020, em mobilidade OUTgoing (51) e INcoming (114). Os docentes e não 

docentes registam apenas 11 participações em missão de mobilidade OUTgoing, tendo o IPG 

recebido ainda 6 docentes em mobilidade INcoming, promovendo as trocas de experiências e 

aprendizagens no contexto internacional sobretudo no espaço europeu e no espírito do 

Processo de Bolonha. 

Depois dos últimos dois anos (2020 e 2021) muito atípicos para as atividades de cooperação 

internacional, o GMC conseguiu promover ainda 7 eventos no total: 2 Sessões de Boas-Vindas e 

Acolhimento aos novos estudantes (uma em março e outra em outubro, coincidindo com o início 

de cada semestre); 4 atividades de cariz cultural (a viagem à Serra da Estrela que incluiu uma 

caminhada  e visita a diversos locais ligados às tradições da Serra da Estrela, sob a orientação 

dos guias do Geopark Estrela, e, não tendo sido ainda possível a realização da já tradicional Ceia 

de Natal para os estudantes INcoming , organizou-se a montagem da árvore de Natal com a  

colaboração muito ativa dos estudante de mobilidade com a subsequente entrega dos presentes 

no Natal, assim como a entrega de uma cartão de Boas Festas); e 1 evento, com a duração de 

dois dias, com vista à disseminação e promoção do programa Erasmus+ ao  aderirmos ao evento 

nacional #ERASMUSDAYS que contou com atividades diversas orientadas para os estudantes de 

mobilidade, nomeadamente um concurso de conhecimentos sobre o Programa Erasmus e uma 

partida de Futsal entre estudantes INcoming e OUTgoing,  para além da divulgação nas redes 

sociais de testemunhos de estudantes, que já haviam realizado esta experiência internacional 

anteriormente. 

O IPG continua a integrar o consórcio Erasmuscentro que resulta da parceria dos Politécnicos do 

Centro, possibilitando a otimização de trabalho e potenciando sinergias e novas dinâmicas em 

redes colaborativas. A renovação e formalização de acordos com IES congéneres no espaço 
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extraeuropeu, por exemplo, permite ampliar as áreas de ensino/formação, assim como a área 

geográfica de abrangência do programa Erasmus+. 

No quadro 12, observa-se que a nível de mobilidade INcoming (estrangeiros que estiveram no 

IPG) houve 120 participações, cabendo a maioria (114) aos alunos a frequentar os CE no IPG, e 

6 a mobilidade docente e não docente. Ao nível de mobilidade OUTgoing (saídas para o 

estrangeiro) contabilizam-se 62 participações. O n.º de docentes e não docentes do IPG em 

mobilidade registou o total de 11 e o de estudantes em programas de mobilidade (estudos e 

estágios) totalizou 51. Como referido, regista-se uma flutuação ainda muito pouco significativa 

relativamente às mobilidades internacionais do ano anterior (apenas uma diferença de mais 20 

fluxos em OUTgoing e de menos 3 fluxos em INcoming), estando ainda longe dos números 

alcançados entre 2017 e 2019. 

Mobilidades  Mobilidade OUTGOING Mobilidade INCOMING 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Mobilidade de 
Estudantes para 
Estudos 

28 45 41 28 46 127 174 173 113 110 

Mobilidade de 
Estudantes para 
Estágios 

36 36 36 9 5 3 5 2 0 4 

Mobilidade de 
Docentes para 
Missão de Ensino 

22 33 36 3 10 34 17 17 10 6 

Mobilidade de 
Pessoal Não 
Docente para 
Formação 

19 23 13 2 1 11 12 14 0 0 

Visitas para 
Preparação e 
Organização e 
Mobilidade  

3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 

TOTAIS 108 141 130 42 62 178 212 210 123 120 

Quadro 12: Mobilidades internacionais de OUTgoing e INcoming de 2017 a 2021 

A estratégia de internacionalização da IES deverá continuar a ser reforçada, incidindo quer no 

corpo discente quer no docente e não docente, de modo a que haja um crescimento significativo 

destes indicadores e seja revertida esta situação menos positiva resultante da pandemia COVID-

19, o mais rapidamente possível. 

A promoção das mobilidades no IPG assenta nas seguintes ações:  

 Realização de sessões de informação e divulgação dos programas de mobilidade nas Escolas 

do IPG, bem como de uma sessão para a comunidade docente e não docente do IPG; 

 Realização de visitas a turmas de diversos CE, por forma a prestar esclarecimentos específicos 

em determinadas áreas de estudo, para apresentar propostas específicas de estágios e, ao 

mesmo tempo, divulgar as oportunidades de mobilidade internacional;  
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 Curso intensivo de Português para Estrangeiros, especificamente organizado para os 

Estudantes Erasmus INcoming, que funciona como UC opcional e, se inserida no Plano de 

Estudos a frequentar, com reconhecimento académico de 2 ECTS;  

 Existência de Coordenador Académico para a Cooperação Internacional em cada Escola e por 

áreas de estudo, promovendo as boas práticas de mobilidade, de onde se destaca o apoio 

académico mais próximo aos beneficiários da mobilidade; 

 Organização da Sessão de Boas-Vindas, no início de cada semestre, para os estudantes 

INcoming e receção individual de docentes e não docentes estrangeiros em visita ao IPG; 

 Adaptação da realização das mobilidades internacionais seguindo as novas regras do 

Programa ERASMUS+, emanadas pela Comissão Europeia, nomeadamente com a adoção das 

mobilidades mistas (Blended Mobility) em que se prevê que um período da mobilidade seja 

em regime online e o outro em regime presencial.  

 Adaptação e adoção dos procedimentos internos para a transição da desmaterialização de 

processos com a implementação do Erasmus Without Paper (EWP), nomeadamente com o 

uso da nova plataforma - a Dashboard Erasmus+; 

 Participação nas reuniões mensais ou bimensais do grupo formado pelos vários Gabinetes 

Internacionais da IES, que compõem o CCISP, assim como do grupo das que compõem o 

Consórcio ERASMUSCentro. 

No âmbito do Programa Erasmus+, a estratégia institucional já está alinhada com as prioridades 

estabelecidas para o próximo Programa Comunitário 2021-2027, procurando promover uma 

maior participação da comunidade académica em novos projetos Erasmus+. 

Na ESTG, sob a coordenação local da Professora Maria del Carmen Ribeiro, continuou a 

desenvolver-se o projeto europeu CORALL - Conceptual framework for coaching-oriented 

approach in teaching and autonomous learning in LSP, da Ação KA2 – Parcerias Estratégicas, no 

âmbito do Programa Erasmus+, cuja instituição coordenadora é a Budapest Business School, na 

Hungria, que conta também com parceiros da Alemanha, Finlândia, Eslováquia e República 

Checa. 

Sob a coordenação do Professor Pedro Tadeu, as atividades de mobilidade docente aprovadas 

no Projeto KA107 - Internacional Credit Mobility (ICM) em conjunto com duas universidades não 

europeias de Israel e Marrocos, foram sendo realizadas, estando ainda previstas outras até ao 

final do projeto que deverá estar concluído em julho de 2023. 
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Tendo sido o ano 2021 um ano da transição para o novo Programa Erasmus+, o IPG viu atribuída 

a sua nova Carta Erasmus para o Ensino Superior (ECHE 2021-2027) e subsequentemente a sua 

acreditação para poder desenvolver atividades neste âmbito. 

O IPG apresentou a candidatura anual conjunta ao financiamento europeu para mobilidades 

individuais Erasmus+ entre países do programa (Ação KA103), através do Consórcio 

ErasmusCentro, cujo sucesso é já conhecido, uma vez que as 8 IES que o compõem reforçam o 

seu valor e a união do Centro do País, mantendo como principal missão o fortalecimento da 

ligação entre o ensino superior politécnico e o mercado de trabalho. 

Com a entrada no novo programa Erasmus+, houve necessidade de garantir a manutenção das 

parcerias já existentes, preparando-se a nova formalização dos Acordos Bilaterais, assim como 

continuar a desenvolver a rede destas parcerias Erasmus+. 

A ampliação da rede de parcerias do IPG foi também possível pela celebração de novos 

protocolos de cooperação internacionais com países fora da esfera europeia e do programa 

Erasmus+. 

Apresenta-se, no quadro 13, a lista de protocolos de cooperação internacional, estabelecidos 

em 2021, com IES fora do espaço europeu, para atividades de cooperação de cariz académico, 

científico e cultural. 

País Instituição 

Brasil INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 

Brasil UNIVERSIADDE FEDERAL DA UBERLANDIA 

Brasil UNIVERSIDADEE DE CHAPECÓ 

Brasil PONTIFÍCIA CATÓLICA DE MINAS GERAIS (Acordo de Dupla Titulação) 

Colômbia TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA (renovação) 

Israel GORDON ACADEMY COLLEGE OF EDUCATION 

Quadro 13: Protocolos de Cooperação Internacional assinados em 2021 

No seguimento da sua adesão ao programa de Mobilidade AULP (Associação de Universidades 

de Língua Portuguesa), em 2019, o IPG recebeu mais três estudantes brasileiros, no âmbito deste 

programa firmado sob a égide da CPLP, em 2020. 

Em julho de 2021, o IPG foi convidado a integrar a Aliança de Universidades Europeias UNITA, 

com a qual tem vindo a desenvolver já diversas atividades, estando inclusivamente a preparar a 

sua plena integração no projeto na Call de 2023 da Comissão Europeia. 

A mobilidade de docentes e estudantes, assim como a captação de novos estudantes 

internacionais, tem sido uma das apostas do IPG e constitui um dos principais vetores da sua 

estratégia de crescimento. 
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No contexto do projeto conjunto das iES que integram o CCISP para a Internacionalização do 

Ensino Superior Politécnico Português, o IPG participou remotamente nas atividades de 

divulgação internacional que decorreram no Brasil em abril de 2021, com a participação em 

Feiras Virtuais de Educação. Esta ação visou a captação de estudantes internacionais para a 

instituição e a promoção do ensino superior politécnico no Brasil.  

No âmbito de Investimento e Inovação na vertente Internacionalização, o IPG integra ainda o 

projeto PPIN – Portugal Polytechnics International Network, em colaboração com 14 Institutos 

Politécnicos: Porto, Coimbra, Beja, Viseu, Bragança, Castelo Branco, Tomar, Cávado e Ave, 

Portalegre, Leiria, Santarém. Viana do Castelo, Coimbra ESE e Porto ESE com o CCISP e SINASE. 

Este projeto, aprovado em abril de 2020, pretende criar e manter uma rede de 

internacionalização presencial do Ensino Superior Politécnico Português no estrangeiro e criar 

uma plataforma de informação para as Instituições e tecido empresarial, partilhando 

mecanismos de sustentabilidade e eventos de caráter internacional. 

5.4 RECURSOS HUMANOS 

O IPG promove a coesão interna pela valorização dos recursos humanos e, assim, desenvolver 

um bom clima e cultura organizacionais. A articulação e integração de serviços e seus recursos 

humanos, bem como a gestão eficiente dos recursos materiais, tendencialmente mais 

centralizada, pode ajudar a criar sinergias e a racionalizar a partilha dos recursos entre UO e UF.  

A estrutura de recursos humanos da IES alterou, quer dos não docentes (cf. quadro 14), quer 

dos docentes (cf. quadro 15), por via de redução do pessoal contratado em regime de tempo 

parcial e de aposentações, bem como das novas funcionalidades e necessidades de serviço.  

Cargo/carreira/categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2021 

SAS IPG SAS+IPG 
Presidente 0 1 1 

Vice-presidente 0 2 2 

Administrador 0 1 1 

Diretor de Serviços 1 3 4 

Chefe de Divisão 0 0 0 

Técnico superior área jurídica 0 1 1 

Técnico superior área de BAD 0 1 1 

Técnico superior 6 32 38 

Especialista de informática 0 7 7 

Técnico de informática 0 2 2 

Coordenador técnico 0 0 0 

Assistente Técnico 2 35 37 

Encarregado de pessoal auxiliar 2 1 3 

Assistente operacional 32 27 60 

Total 43 113 156 

Quadro 14: Recursos humanos de colaboradores não docentes 
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Categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2021 

ESECD ESTG ESS ESTH IPG 

Prof. Coordenador Principal 1 0 0 0 1 

Prof. Coordenador 3 13 3 1 20 

Prof. Adjunto 34 69 19 8 130 

Prof. Adjunto Equiparado 0 0 0 0 0 

Prof. Adjunto Convidado 16 9 28 2 55 

Assistente 2 2 1 0 5 

Assistente Equiparado 0 1 0 0 1 

Assistente Convidado 10 10 21 3 44 

Monitor 0 0 3 0 3 

Total docentes 66 104 75 14 259 

Total docentes em % 25,48 40,15 28,96 5,41 100 

Total docentes ETI 55,86 93,27 47,93 11,94 209 

Total docentes ETI em % 26,73 44,63 22,93 5,71 100 

Quadro 15: Recursos humanos de colaboradores docentes 

Os valores indicados a nível do corpo docente, representam o exercício cumulativo de funções 

docentes e também de investigação.  Refere-se que o nível das colaborações inter-escolas, que 

são cada vez mais frequentes e dinâmicas, permite otimizar os recursos. Por esse motivo, opta-

se por não se especificar muito a distribuição do corpo docente por escolas, pois um número 

significativo de docentes, embora afetos a uma escola, presta serviço nas outras escolas do 

Instituto, promovendo-se a otimização dos recursos e a efetiva cooperação nas respetivas áreas 

de formação. No conjunto das escolas, a ESTG possui o maior corpo docente (em ETI), com quase 

45%, seguindo-se a ESECD com perto de 27%, a ESS com cerca de 23% e, por último, a ESTH com 

quase 6%. 

O número de docentes em 2021 regista o valor de 259, constituído em cerca de 50% pela 

categoria de Prof. Adjunto, que corresponde à categoria intermédia. O acesso a esta categoria 

foi obtido, sobretudo, nos últimos anos, por via da obtenção de doutoramento em diversas áreas 

científicas e consequentes efeitos transitórios na carreira politécnica. Será oportuno o 

alargamento a mais Professores Coordenadores para a melhor resposta científica e pedagógica, 

em particular nas áreas científicas fundamentais sem professores nesta categoria. A categoria 

de professor coordenador possui valor significativamente mais reduzido no número de 

professores face aos requisitos legais, bem como é necessário o reforço de professores adjuntos 

em áreas como as de Hotelaria e Restauração, Enfermagem e Gestão, entre outras. Porém, a 
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qualificação do corpo docente regista progressos, como se constata no quadro 16, tendo o 

número de doutorados vindo a aumentar, bem como o de especialistas, podendo potenciar 

maior produção científica, desenvolvimento de projetos e trabalhos com outras IES e, 

simultaneamente, a melhor adequação aos requisitos legais e às exigências da A3ES.  

 Corpo docente  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1 N.º de docentes (ETI) 203 194 193 184 186 186 189 198 199 209 

1.2 N.º docentes a TI 183 179 176 170 168 168 174 177 167 175 

1.3 N.º docentes doutorados (ETI) 60 75 89 104 115 125 135 146 120 132 

1.4 N.º docentes doutorados a TI 59 73 86 101 110 119 121 126 114 124 

1.5 N.º docentes com título de especialista (ETI) 10 16 17 23 25 24 26 42 26 36 

1.6 N.º docentes com título de especialista a TI 9 13 15 19 21 21 23 26 21 27 

Quadro 16: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2021 

A legislação consagra aos Institutos Politécnicos a possibilidade de atribuição do Título de 

Especialista, a qual permite integrar profissionais com curriculum relevante e larga experiência 

de trabalho na área considerada, dando qualificação técnica especializada nas formações e na 

sua adequação ao mercado de trabalho. Importa salientar que estes especialistas são 

contabilizados para efeitos da verificação dos requisitos legais de composição do corpo docente, 

sendo, nesta perspetiva, e também do ponto de vista concursal, “equiparados” aos Doutorados. 

Torna-se determinante para a IES incorporar Especialistas nas suas UO, de modo a cumprir os 

requisitos exigidos e a aproximar as formações das lógicas dos setores de atividade. O número 

de títulos de especialista atribuídos pelo IPG, como entidade instrutora, inclui 32 internos e 31 

externos, aos quais se acrescentou mais 6 em 2021. É essencial considerar que o IPG tem de 

aumentar o número de especialistas com vista a cumprir os requisitos legais do artigo 49.º n.º 1 

do RJIES, segundo a A3ES, isto é pelo menos 35% devem ser detentores do título de especialista, 

os quais poderão igualmente ser detentores do grau de doutor. 

Assim, pode afirmar-se que o critério da “qualificação do corpo docente”, medido pela “% de 

Doutores e especialistas”, os quais representavam mais de 50% do total, indispensável para a 

acreditação dos cursos em funcionamento e/ou para a criação de novos cursos, não se encontra 

cumprido conforme a legislação, como concluído pela A3ES na avaliação institucional ao IPG. Em 

áreas mais carenciadas e de perfil técnico, espera-se que o número de docentes com 

doutoramento nas áreas fundamentais, permita reforçar as áreas da Saúde e do Turismo.  

Relativamente ao pessoal não docente afeto ao IPG (SC), o mesmo distribui-se pelas categorias 

e habilitações descritas no Quadro 17. 
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Categorias 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Assistente operacional 30 38 36 32 28 

Assistente técnico 41 41 40 37 35 

Direção Superior 1.º grau 1 1 1 1 1 

Direção Superior 2.º grau 3 3 2 2 2 

Direção Intermédia 1.º grau 1 1 1 1 1 

Direção Intermédia 2.º grau   1 1 1 

Direção Intermédia 3.º grau   2 2 2 

Especialista Informática 9 10 8 9 9 

Técnico superior 29 29 28 31 34 

TOTAL 114 123 119 116 113 

Quadro 17: Recursos humanos de não docentes 

As iniciativas de mobilidade de carreira permitiram valorizar profissionalmente alguns 

funcionários do IPG, pela respetiva progressão na categoria e correspondente remuneração, 

possibilitando desta forma introduzir equidade profissional, face às suas funções e 

responsabilidades. Neste sentido foi estabelecido um plafond financeiro para esta mobilidade 

em função do mérito e do Curriculum Vitae. 

Neste contexto promove-se, em especial, a mobilidade de assistentes técnicos para técnicos 

superiores e de assistentes técnicos para assistentes operacionais para técnicos. De futuro, e 

com a incorporação de novos colaboradores, por efeito da bolsa de recrutamento em curso, 

poder-se-á fomentar novas mobilidades e promover reconhecimentos profissionais. Os SAS têm 

ao seu dispor os recursos humanos indicados no quadro 18, para assegurarem os seus serviços. 

Os novos desafios e a procura crescente da Instituição por estudantes internacionais, pode exigir 

um alargamento do quadro de pessoal, em particular nos serviços técnicos e sociais, capazes de 

responder a maiores necessidades de alojamento, apoio diverso e alimentação. 

Categorias 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Assistente operacional 36 34 34 32 33 

Assistente técnico 3 3 3 2 2 

Direção Intermédia de 1.º grau 1 1 1 1 1 

Encarregado de Pessoal Auxiliar  3 3 3 2 2 

Técnico superior 3 3 3 5 6 

TOTAL 46 44 44 42 44 

Quadro 18: Recursos humanos afetos aos SAS  
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2021 

As atividades principais do IPG e dos SAS (Formação e Ação Social) enquadraram-se no conjunto 

de indicadores, quadros e apreciações das secções anteriores deste Relatório. Nesta secção 

efetua-se uma descrição sumária, mais organizada e detalhada, do conjunto de atividades 

desenvolvidas para traduzir a dinâmica da IES, a sua capacidade de concretização, com base em 

indicadores de medida e em reflexões críticas. Os projetos programados e as atividades 

realizadas em 2021, nas UO e UF, são expostos no anexo 1 deste relatório, de acordo com os 5 

eixos estabelecidos (Ensino, Investigação e Desenvolvimento, Internacionalização, Comunicação 

e Comunidade, Organização e Gestão Interna), que abaixo se descrevem:  

Eixo 1: Ensino 

Pretende a criação e adequação dos programas de formação, a avaliação das atividades de 

ensino e da qualidade das aprendizagens e a promoção da empregabilidade dos diplomados. 

Eixo 2: Investigação e Desenvolvimento 

Visa a consolidação da investigação, a promoção do desenvolvimento sustentável e o reforço da 

inovação.  

Eixo 3: Internacionalização 

Intenta incremetar a participação em atividades internacionais de ensino, a promoção da 

mobilidade internacional de pessoas (estudantes, docentes e pessoal não docente) e partilha de 

conhecimento e, ainda, o desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais de 

investigação. 

Eixo 4: Comunicação e Comunidade 

Assegura a reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos fluxos o 

desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma marca forte, moderna e unitária 

e, também, a promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural. 

Eixo 5: Organização e Gestão Interna 

Assume programar a modernização administrativa e técnica e a correspondente requalificação 

dos técnicos, arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho, desenvolver e adequar 

os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico-científico, pedagógico e organizacional, 

bem como assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de equipamentos 

mais adequadas às Escolas e à qualidade da formação. 
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CONCLUSÃO 

As mudanças disruptivas no cenário nacional e internacional colocam desafios crescentes ao 

ensino superior, que deverá passar por uma valorização da investigação e de desenvolvimento 

de projetos aplicados, por metodologias ativas de ensino e formação perante novos contextos 

formativos, pela internacionalização, reposicionamento funcionais, candidatura a projetos e 

programas nacionais e europeus,  pelo que é necessário potenciar as sinergias entre Escolas, 

docentes, investigadores e demais colaboradores, de modo a promover uma formação 

qualificada, com forte aplicação prática e de constante adequação ao mercado. 

A promoção de ações com diferentes interlocutores, de várias geografias, continua a ter o 

intuito de valorizar a IES no âmbito dos objetivos estratégicos delineados, em termos 

formativos, científicos, técnicos, culturais, desportivos e de prestação de serviços, fortalecendo 

a relação com as comunidades, interna e envolvente, e criando ligações e redes internacionais 

de colaboração na área da formação, de I&D, da valorização do património e da 

responsabilidade social. 

Neste contexto, as redes de colaboração e cooperação com os países lusófonos sofreram 

consolidação e alargamento, promovendo a candidatura e a vinda de um maior número de 

alunos internacionais e uma ligação mais ativas com os interlocutores administrativos locais. 

Para além do espaço da Lusofonia, também a relação com países da América latina, Leste 

Europeu e Ásia conheceu novos desenvolvimentos, capazes de ancorar projetos de intercâmbio, 

formação, investigação e mobilidades. 

Pretendeu-se consolidar a capacidade da IES para desenvolver a sua missão em articulação 

crescente com os diversos interlocutores de centros de investigação, instituições congéneres, 

autarquias, associações de desenvolvimento local, empresas, entre outras organizações. 

Promoveu-se maior responsabilidade perante as Instituições, o Estado e os cidadãos, no sentido 

de colaboração, contribuição, transparência e permanente exigência, capaz de tornar o IPG num 

espaço plural, de reflexão, de afirmação técnico-científico e ao serviço da comunidade. 

Neste âmbito promoveu-se a participação das diferentes UF do Politécnico da Guarda na 

definição de ações e concretização de projetos incluídos nos respetivos planos de atividades. 

Nomeadamente na investigação e transferência de conhecimento, no desenvolvimento de 

projetos nacionais e internacionais, na articulação com o tecido empresarial e na construção de 

formações estratégicas para o mercado de trabalho regional e nacional. Os diferentes eixos de 

atuação foram desenvolvidos e fortalecidos de acordo com a missão da instituição, existindo 
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uma preocupação e um esforço continuado de qualificação e articulação das formações, de 

alargamento das parcerias e ações com as diversas IES nacionais e internacionais, o incentivo à 

investigação e à mobilidade internacional, a colaboração com o tecido social e económico, o 

reforço de comunicação interna e externa, a melhoria das condições de trabalho e de 

interiorização de sistemas de garantia de qualidade. Assim, é importante rever e monitorizar as 

estratégias do SIGQ e seus suportes, sobretudo face à necessidade de adaptação constante à 

mudança e aos novos cenários políticos, sociais e educativos emergentes. 

O contexto orçamental marca sempre o ritmo da IES, quer em termos de requalificação e 

modernização dos seus equipamentos e laboratórios, quer de conservação e requalificação dos 

seus imóveis, nomeadamente Escolas e residências estudantis. Contudo, considera-se que, 

globalmente, foram desenvolvidas com sucesso as ações e os eventos programados, bem como 

foram alcançados os objetivos propostos, globalmente, ao nível das unidades orgânicas e das 

estruturas de apoio. Verificou-se diversificação de atividades desenvolvidas com incidência nos 

diferentes eixos traçados e um alargamento das relações com a CIMBSE, Associação de 

Municípios da Cova da Beira, Núcleo Empresarial da Região da Guarda, com IES congéneres a 

nível internacional, com a comunidade científica e o tecido empresarial, potenciando novos 

projetos e candidaturas. 

Verificam-se readaptações e evoluções qualificadoras nos processos de ensino-aprendizagem, 

uma incorporação gradual das tecnologias de informação na organização e nos ambientes de 

ensino, o incremento das qualificações do corpo docente e um alargamento das formações, em 

particular nos CTeSP e licenciaturas. Exigiu-se um maior esforço na cooperação e mobilidade 

internacional de docentes e discentes e no apoio aos estudantes internacionais, que registaram 

um significativo acréscimo. 

As atividades de investigação registam progressos e reorientações, definidas na UDI, face às 

possibilidades criadas pelo MCTES e pela CCDRC, fortalecendo um posicionamento de crescente 

transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando uma investigação aplicada 

traduzida em projetos, candidaturas conjuntas a programas e projetos nacionais e 

internacionais, num trabalho colaborativo com outras IES e centros de investigação. O trabalho 

da UDI impulsionou novos projetos e iniciativas, nacionais e internacionais, contribuindo para o 

reconhecimento e afirmação do IPG. 

A estratégia de comunicação da IES foi alargada, através de diversos canais e meios, no sentido 

de divulgar a oferta formativa, as atividades de carácter técnico e científico realizadas, os 

eventos culturais e desportivos e a ligação com o tecido económico e social. Promoveu-se a 
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notoriedade e evidenciaram-se as capacidades detidas para a transferência de conhecimento, a 

inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento regional. Neste âmbito promoveu-se a 

presença em feiras nacionais sobre ensino superior, bem como em Agrupamentos de Escolas e 

em Escolas Profissionais, a realização de palestras e Workshops, e um fortalecimento da 

presença nas redes sociais, na comunicação escrita (jornais locais e regionais), em revistas 

temáticas, de acordo com a estratégia definida para a marca Poli Técnico Guarda, que foi 

apresentada em dezembro 2021. 

Consolidou-se a presença nos diferentes eventos e programas regionais e nacionais, tornando o 

IPG mais dinâmico e interventivo, mais participante e participado, procurando gerar sinergias 

para contribuir para o desenvolvimento da região, a qualificação de recursos humanos para as 

novas exigências e perfis do mercado de trabalho e o desafio da globalização. 

Os SAS têm também novos desafios, em particular para com os estudantes internacionais, 

devendo ser capaz de construir formas de acolhimento mais adequadas e, simultaneamente, 

envolventes, que respondam às diversas necessidades dos novos públicos do ensino superior. 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser enquadradas por 
eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo à Casa da Sagrada Família Visita de Estudo ao ATL, Casa da Sagrada Família 
(2.º ano ACJ) Urbana Cordeiro N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas 1,5 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo à CERCIG Visita de Estudo à CERCIG (2.º ano de DESP) Urbana Cordeiro N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 1,5 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Aula aberta

Aulas Abertas A (re)decoberta do vínculo com a 
Natureza em pequenos gestos transformadores 
(TeSP ACJ - 2.º ano); 
O Desporto como Terapia e veiculador de Valores 
fundamentais, facilitando o Verdadeiro Encontro 
com o Outro... (2.º ano DESP);
A Filosofia para crianças como promotora e 
facilitadora do aprender a pensar (1.º ano EB).

Urbana Cordeiro N.º de ações concretizadas 3 Sim

Ensino Eventos e Iniciativas Visita de estudo ao Centro Histórico da 
Guarda.

Visita de estudo ao Centro Histórico da Guarda. (1.º 
ano EB) Urbana Cordeiro N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas 1,5 Sim

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas À Descoberta do Teatro Municipal Visita guiada ao Teatro Municipal da Guarda (1.º e 
2.º anos do TeSP de ACJ) Florbela Rodrigues N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 
objetivos esperados

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Exposição na BMEL
Instalação Ponto a Ponto Enche a Ciência o Espaço 
na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (2.º ano 
do TeSP de ACJ)

Florbela Rodrigues N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 

objetivos esperados

Ensino Eventos e Iniciativas Teatro 5 Fábulas para não adormecer - TMG (2.º ano do 
TeSP de ACJ) Florbela Rodrigues N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 
objetivos esperados

Ensino Ensino e Aprendizagem Exposição na BMEL
Visita à Exposição - Abrigo - desenhos de escritor, 
de Valter Hugo Mãe (BMEL) (2.º ano do TeSP de 
ACJ)

Florbela Rodrigues N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 

objetivos esperados

Ensino Ensino e Aprendizagem A música no ensino aprendizagem Ensaios abertos - TMG (2.º ano do TeSP de ACJ) Florbela Rodrigues N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 

objetivos esperados

Ensino Formação, Cursos e Workshops IV Jornadas de Educação Participação nas IV Jornadas de Educação "Educar 
para o Futuro" UTC de Educação N.º de sessões/cursos/workshops 

criados/promovidos 50 Sim Foram cumpridos os 
objetivos esperados

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo Aproximação a outras realidades educativas (Escola 
da Ponte…). (EB + Mestrado + ACJ).

Florbela Rodrigues, Elisabete Brito e Filomena 
Velho N.º de participantes inscritos 30 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo à Sé Catedral da Guarda

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática do 
Português na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB
 (1.º ano do Mestrado em Educação Pré‑Escolar e 
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar, 
provavelmente, no dia 11-05-2021, com o objetivo 
de preparar, executar e analisar uma visita de 
estudo, abordando as potencialidades para a 
aprendizagem do Português (leitura e escrita…).

José Filipe Nunes Pereira Saraiva N.º de visitas de estudo realizadas 1 Não
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Ensino Ensino e Aprendizagem Visita ao centro histórico da Guarda.

Visita de estudo, no âmbito da UC de Seminário 
Interdisciplinar-Fundamentos de Relatório
 (2º ano do Mestrado em Educação Pré‑Escolar e 
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar, 
provavelmente, no dia 12-05-2021, com o objetivo 
de preparar, executar e analisar uma visita de 
estudo, abordando as potencialidades para a 
aprendizagem do Português (leitura e escrita…).

José Filipe Nunes Pereira Saraiva N.º de visitas de estudo realizadas 1 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo ao Teatro Municipal da 
Guarda (TMG)

Esta será uma visita guiada prestada pelo serviço 
educativo do TMG. Devidamente enquadrada na UC 
Expressão e Educação Dramática, pretende-se que 
os alunos conheçam os vários espaços do Teatro, a 
sua arquitetura, as suas histórias e a oferta cultural. 
(EB + Mestrado)

Filipa Teixeira N.º de ações concretizadas 1 Sim Foram cumpridos os 
objetivos esperados

Ensino Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Museu Nacional do 
Teatro; Museu da Marioneta; Teatro da 
Trindade ou Teatro Nacional Dona Maria (a 
considerar).

No Museu Nacional do Teatro pretende-se que o 
aluno mergulhe nas várias épocas do Teatro e tenha 
a possibilidade de conhecer os atores, os figurinos, 
maquetas, textos, entre outros elementos. No 
museu da Marioneta pretende-se que o aluno, 
através de uma visita guiada, conheça os diferentes 
tipos de marionetas, oriundas das diferentes partes 
do mundo e ilustrativas das mais variadas formas de 
manipulação. (EB + Mestrado + ACJ)

Filipa Teixeira N.º de ações concretizadas 1 Não

Comunicação e Comunidade Ensino e Aprendizagem Apresentação de uma dramatização numa 
instituição da Guarda, para público infantil.

Visar o aprofundamento e consolidação dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Criar 
uma maior aproximação entre a Escola e a 
Comunidade envolvente. (EB + Mestrado + ACJ)

Filipa Teixeira N.º de ações aprovadas 3 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo à Biblioteca Visita de Estudo à Biblioteca - Exposição; 2.º ano de 
Mestrado Pré-primeiro CEB Urbana Cordeiro N.º de atividades/ações realizadas 2 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Oficina de trabalho
Visar o aprofundamento e consolidação dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. TeSP de 
Gerontologia

Eduarda Roque N.º de atividades/ações realizadas 1 Sim

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo

Visita de estudo ao Museu da Música para contacto 
e aprofundamento dos conteúdos veiculados na UC 
de Atelier de Expressão Musical e Animação 
Musical. (Cursos de ASC + EB + Mestrado Pré 1.º 
CEB + Tesp ACJ + Tesp GER)

Rosário Santana
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

1 Sim

Ensino Eventos e Iniciativas Comemoração do dia Europeu das Línguas

Celebrar a diversidade de línguas na Europa e 
procurar atingir a compreensão intercultural através 
de, por exemplo, aulas de sensibilização para 
diferentes línguas estrangeiras, exibições de filmes, 
oficinas de danças tradicionais, exposições de 
trabalhos de alunos, programas de rádio especiais, 
palestras.

Rosa Branca Figueiredo
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

4 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Dia Mundial da Diversidade Cultural para o 
Diálogo e o Desenvolvimento

O Dia Mundial da Diversidade Cultural para o 
Diálogo e o Desenvolvimento é uma ocasião para 
promover a cultura e destacar o significado de sua 
diversidade como agente de inclusão e mudança 
positiva, e refletir sobre como estas contribuem para 
o diálogo, a compreensão mútua e os vetores 
sociais, ambientais e económicos do 
desenvolvimento sustentável. Ações a desenvolver: 
workshops e palestras

Rosa Branca Figueiredo
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

2 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Workshop intitulado "CV and Cover Letter 
writing for Hotel Management students".

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de 
Gestão Hoteleira da ESTH com o intuito de 
promover a internacionalização destes alunos

Rita Chaves
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

1 Sim Workshop realizado com 
sucesso

Ensino Formação, Cursos e Workshops Workshop intitulado "CV and Cover Letter 
writing for Restaurant and Catering students".

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de 
Restauração e Catering da ESTH com o intuito de 
promover a internacionalização destes alun

Rita Chaves
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

1 Sim Workshop realizado com 
sucesso

Ensino Formação, Cursos e Workshops Workshop intitulado "CV and Cover Letter 
writing for Tourism students".

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de 
Turismo e Lazer da ESTH com o intuito de promover 
a internacionalização destes alunos

Rita Chaves
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

1 Sim Workshop realizado com 
sucesso

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo Visita de estudo a uma cidade espanhola Florbela Rodrigues, Paula Neves e outros 
docentes

Grau de satisfação dos participantes 
na visita de estudo (escala de 1 a 5) 5 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem "Os Reis Mais Risonhos" Gravação de mensagens de ASC a ser enviada no 
dia dos Reis para diferentes IPSS Florbela Rodrigues e Paula Neves N.º de iniciativas de animação e 

promoção 1 Sim Foram cumpridos os 
objetivos esperados

Ensino Eventos e Iniciativas Comemoração do nascimento de Sophia de 
Mello Breyner Andresen

Convite de um especialista para 
apresentação/divulgação da obra de Sophia Mário Meleiro N.º de atividades/ações realizadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos 33º Colóquio da Lusofonia - Belmonte Participação com apresentação de comunicação Mário Meleiro N.º de comunicações apresentadas 1 Sim
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Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Comemoração do dia mundal da poesia, dia 
21 de março.

No dia 22 de março (por dia 21 coincidir com um 
domingo), durante a manhã, realização de leituras 
poéticas pelos alunos, antecipadamente preparados 
pelos docentes voluntários, em diversos espaços da 
Instituição. Durante a tarde realização de uma 
palestra sobre poesia, seguida de uma sessão de 
leitura por um ou mais participantes. O dia deverá 
ser completado com a fixação de cartazes relativos 
ao dia que se pretende comemorar.

Fernando Carmino Marques e Rosa Branca 
Figueiredo N.º de ações concretizadas 2 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Divulgação de cartazes em inglês sobre 
Covid 19 em espaços comuns da ESTG.

Afixar o cartaz nas portas da ESTG com o objetivo 
de ajudar a disseminar as normas de conduta para 
evitar o contágio pelo Covid 19 e ajudar na 
aprendizagem do vocabulário de inglês nesta área.

Luísa Queiroz de Campos, Maria Paula Martins 
das Neves e Walter Best N.º de outdoors expostos 6 Sim

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias

Coaching-oriented Online Resources for the 
Autonomous Learning of LSP 
 2019-1-HU01-KA203-061070 - Projeto 
CORALL

Pesquisa de ferramentas, técnicas e abordagens 
para aprendizagem autónoma.

María del Carmen Ribeiro, Luísa Queiroz de 
Campos, Maria Paula Martins das Neves, Walter 
Best, Isa Severino, Ana Fonseca e Florbela 
Antunes.

N.º de ações de produção e difusão de 
informação 1 Sim

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo. Visita à Sé catedral da Guarda com os alunos de 
História da Arte. Luísa Campos N.º de participantes inscritos 20 Não

Comunicação e Comunidade Ensino e Aprendizagem National Public-Speaking Competition da 
English-Speaking Union (SEU) - Portugal

Competição de alunos oradores provenientes das 
escolas secundárias de Portugal (que poderá ser 
online).

Walter Best como presidente do Board of the 
ESU - Portugal N.º de participantes inscritos 50 Não

Investigação & Desenvolvimento Informação e Comunicação

Projeto AMA (Agência para a Modernização 
Administrativa) - eTradução| Plataforma de 
recolha, tratamento e partilha de recursos 
linguísticos.

Recolha de recursos de tradução português-inglês Luísa Campos, Rosa Branca Figueiredo e Walter 
Best

N.º de ações inovadoras de promoção 
e valorização de recursos 4 Não

Ensino Eventos e Iniciativas Comemoração do Dia Internacional do Livro 
Infantil

Convite a um(a) especialista em literatura infantil 
e/ou escritor/ilustrador para apresentação de uma 
palestra/conversa/debate acerca do livro infantil.

Ana Margarida Fonseca N.º de ações concretizadas 1 Não

Ensino Investigação, Publicações e Eventos Científicos Antologia de contos

Antologia de contos escritos por alunos do curso de 
Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º CEB, no 
âmbito da UC de Português para a Educação Pré-
Escolar e 1º CEB

Ana Margarida Fonseca N.º de ações concretizadas 1 Não

Ensino Eventos e Iniciativas Palestra sobre dislexia

Palestra sobre dislexia da responsabilidade de uma 
professora do ensino especial e formadora, 
destinada prioritariamente a alunos dos cursos de 
Educação Básica e Mestrado em Educação Pré-
Escolar e 1º CEB.

Ana Margarida Fonseca N.º de ações concretizadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos IV Jornadas de Educação
Comunicação sobre a integração dos alunos 
chineses nas IES europeias nas IV Jornadas de 
Educação "Educar para o Futuro".

Maria Paula Neves, Natália Gomes e Elisabete 
Brito N.º de planos de ação implementados 1 Sim

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto Erasmus + SIAS-China

O projeto, com a participação de cinco parceiros 
europeus, tem como objetivo contribuir para 
fomentar a inclusão social e o sucesso académico 
de estudantes chineses no ensino superior europeu.

Natália Gomese Elisabete Brito e Maria Paula 
Neves

N.º de ações de produção e difusão de 
informação 3 Ainda a decorrer

Ensino Formação, Cursos e Workshops Conferência sobre o Impacto e a Importância 
da Língua Espanhola

A conferência irá incidir sobre temas em relação ao 
valor da língua, relevância geopolítica, impacto 
internacional, nas agências de cooperação 
internacional e nas organizações da sociedade civil. 
Serão ainda objeto de análise a modalidades de 
uso, a sua relevância na sociedade digital e no 
processo de inovação, bem como no âmbito 
educativo e científico. Destacar-se -á o valor em 
relação à economia, a sua importância e 
contribuição para as indústrias culturais e para a 
economia criativa. (conferência via zoom)

Isa Severino N.º de eventos realizados 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Eventos e Iniciativas No Trilho das Palavras

Porpõe-se a realização de um congresso que 
envolva docentes e investigadores nacionais e 
estrangeiros cujo objetico consiste em refletir sobre 
as temáticas de ensino "Língua e Literatura". O 
evento decorrerá online e visa o contacto com 
docentes outras instituições e/ou outros países.

Isa Severino e Ana Fonseca
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

1 Não

Ensino Eventos e Iniciativas Concurso de Escrita Criativa
Esta atividade terá como objetivo desencadear a 
produção de enunciados escritos (em prosa ou em 
verso).

Isa Severino e Ana Fonseca N.º de atividades académicas 
realizadas 1 Não

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenação da UTC de Ciências Sociais e 
Comunicação Plenário da UTC-CSC Coordenador da UTC-CSC N.º de sessões/reuniões realizadas 4

Sim

2

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenação da UTC de Ciências Sociais e 
Comunicação Comissão Permanente da UTC-CSC Coordenador da UTC-CSC N.º de sessões/reuniões realizadas 10

Sim

19
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Organização e Gestão Interna Transversal Direção de Curso Reuniões com os alunos para assegurar o normal 
funcionamento dos cursos

Diretores de curso de LCM, LCRP e TeSP em 
Comunicação Digital N.º de sessões/reuniões realizadas 12

Sim

12

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Produtividade Científica Publicação em obras científicas Docentes da UTC-CSC N.º de publicações científicas 10

Sim

10

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Peer-Review Avaliação por pares de artigos submetidos para 
publicação nas áreas científicas da UTC-CSC Docentes da UTC-CSC N.º de artigos científicos 

revistos/avaliados 10

Sim

10

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Produção multimédia
Definição das estratégias de comunicação, 
planeamento e produção de conteúdos multimédia 
para instituições sem fins lucrativos

UTC-CSC, Diretores dos cursos de LCM e LCRP N.º de ações concretizadas 1

sim

2

Comunicação e Comunidade Outro Prestação de Serviços Estratégias de conteúdos multiplataforma e 
produção de conteúdos iMediaLabs N.º de campanhas publicitárias 

realizadas 6 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Visitas para grupos escolares aos 
Laboratórios de Rádio e Vídeo Visitas aos Laboratórios de Rádio e Vídeo Handerson Engrácio e Carlos Canelas N.º de ações concretizadas 6

Sim

4

Ensino Eventos e iniciativas Multimeeting Evento anual do curso de LCM com vários 
workshops sobre as temáticas do curso Diretor de curso de LCM e Núcleo de alunos N.º de ações concretizadas 1

Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visitas de estudo Promover o contacto dos alunos com o mercado de 
trabalho Docentes da UTC-CSC N.º de ações concretizadas 6

Não

Ensino Eventos e iniciativas Connected Future
Mostra interativa de projetos dos alunos nas 
diversas áreas dos cursos de Comunicação: áudio, 
vídeo, fotografia, animação, infografia

Coordenador da UTC-CSC N.º de ações concretizadas 1

Não

Ensino Eventos e iniciativas Exposições Exposições nas diversas áreas dos cursos de 
Comunicação Docentes da UTC-CSC N.º de ações concretizadas 4

Não

Ensino Informação e Comunicação Ação de esclarecimento - Estágios

Ação de esclarecimento sobre os estágios 
curriculares com os diversos intervenientes no 
processo de estágio: GESP, Alunos e Diretores de 
curso

Diretores de curso de LCM, LCRP, TeSP em 
Comunicação Digital e GESP N.º de ações concretizadas 6

Sim

6

Ensino Ensino e Aprendizagem Produção de conteúdos
Produção de conteúdos no Laboratório de Rádio e 
de Vídeo no âmbito de unidades curriculares e 
atividades escolares diversas

Handerson Engrácio e Carlos Canelas N.º de atividades académicas 
realizadas 10

sim

10

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreeende que objetiva o 
estímulo ao empreendedorismo dos estudantes da 
ESECD com vista à submissão de projetos a 
concurso

Pedro Esteves N.º de ações concretizadas 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Revisão Científica
Atividades de revisão científica de manuscritps 
submetidos para revistas científicas com avaliação 
de pares

Mário Costa e Pedro Esteves N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 15 Sim 33

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação científica
Publicações de artigos científicos e capítulos de 
livros resultantes de atividades de investigação com 
diversos parceiros

Mário Costa e Pedro Esteves N.º de publicações científicas 10 Sim 8

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Reunião geral de estudantes
Análise e discussão da dinâmica e respetivo 
enquadramento das atividades letivas associadas ao 
cTeSP em Treino Desportivo

Pedro Esteves N.º de ações concretizadas 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Reunião geral de docentes
Análise e discussão da dinâmica e respetivo 
enquadramento das atividades letivas associadas ao 
cTeSP em Treino Desportivo

Pedro Esteves N.º de ações concretizadas 1 Sim 1

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Questionário de avaliação

Aplicação de questionários online, sob anonimato, 
aos estudantes do 1º ano do cTeSP em Treino 
Desportivo de forma a identificar os fatores que 
estiveram na base do interesse em aceder a esta 
oferta formativa

Pedro Esteves N.º de ações concretizadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de Investigação da aluna Carolina 
Silva - Mestrado em Ciências do Desporto

Comparação da força aplicada em exercícios 
básicos de hidroginástica: flexão alternada vs flexão 
simultânea,

UTC - DE; LABMOV - Mário Costa N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Projeto de Investigação do aluno Fábio 
Marques - Mestrado em Ciências do 
Desporto

Avaliação da das caracteristicas cinemáticas do 
exercício de agachamento e a sua associação com 
a performance em protocolos de sprint.

UTC - DE; LABMOV - Mário Costa N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Sim 1
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Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de Investigação do aluno António 
Almeida - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação da relação entre estatuto maturacional e 
desempenho físico-motor de jovens futebolistas UTC - DE; LABMOV - Pedro Esteves N.º de participações em eventos 

científicos com comunicações 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de Investigação do aluno Duarte 
Varela - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação das estratégias visuais de guarda-redes 
de futebol com recurso a dispositivos de 
rastreamento ocular

UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves e Mário 
Costa

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de Investigação do aluno Tomás 
Recatia - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação do impacto de um programa de treino de 
oclusão visual em jovens futebolistas UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves N.º de participações em eventos 

científicos com comunicações 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de Investigação do aluno Luís Santos 
- Mestrado em Ciências do Desporto

Análise do efeito da manipulação de 
constrangimentos relacionados com a tarefa de 
treino sobre o comportamento visual de jovens 
futebolistas

UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves, Mário 
Costa

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto de Investigação no âmbito da 
Portugal Football School

Avaliação do comportamento visual do videoárbitro 
no âmbito do Conselho de Arbitragem da Federação 
Portuguesa de Futebol

LABMOV - Pedro Esteves N.º de ações concretizadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de investigação do aluno Miguel 
Morais - Mestrado em Ciências do Desporto

Ativação muscular durante as ações concêntrica e 
excêntrica de jovens e idosos fisicamente ativos. UTC - DE; LABMOV- Carolina Vila-Chã N.º de publicações científicas 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projeto de investigação da aluna Susana 
Moreira - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação da força isocinética dos membros 
inferiores e seu impacto na performance de testes 
funcionais

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Projeto de investigação do aluno Miguel 
Marques - Mestrado em Ciências do 
Desporto

Força isocinética e atividade muscular dos flexores 
plantares e dorsiflexores e seu impacto no equilíbrio 
estático de jovens e idosos ativos

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã N.º de publicações científicas 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Projeto de investigação do aluno Diogo 
Marques - Mestrado em Ciências do 
Desporto

Impacto da posição dos pés na distribuição da 
ativação muscular dos vastos lateral e medial 
durante o exercício de agachamento

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 1 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos AGEment; Grant agrement - 2018-1-ES01-KA204-
050994

Avaliação da usabilidade e acessibilidade de 
plataformas digitais. A perceção dos idosos

UDI; LABMOV - Carolina Vila-Chã, Nuno Serra, 
Fátima Gonçalves, Ana Ferreira e Diogo Chouzal

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 2 Sim 2

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops
Formação dirigida aos praticantes de 
modalidades desportivas com predominância 
do regime aeróbio

Formação sobre a importância da avaliação da 
função cardiorrespiratória e do limiar aneróbio-
aeróbio para o planeamento do treino

UTC - DE; LABMOV: Faber Martins e Carolina 
Vila-Chã

Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) >4 Não

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto Guarda em movimento - programa 
diabéticos em parceria com a ULS e CMG

Esta colaboração visa promover a prática de 
atividade física contribuindo para a melhoria da 
saúde e bem-estar dos diabéticos da comunidade 
local. Esta parceria permite também a elaboração de 
projetos de investigação com esta população 
específica.

UTC - DE; LABMOV: Carolina Vila-Chã e Nuno 
Serra N.º de participantes inscritos 25 Não

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto Guarda +65 anos em parceria com a 
CMG

Colaboração com o projeto Guarda +65 anos, 
oferecendo aos seus participantes (com idade 
superior a 65 anos) a prática regular (2x por 
semana) de treino de força. Esta colaboração visa 
promover a prática de atividade física, contribuindo 
para a melhoria da saúde e bem-estar da população 
sénior da comunidade local. Esta parceria permite 
também a elaboração de projetos de investigação 
com esta população específica.

UTC - DE; LABMOV (IPGym): Carolina Vila-Chã, 
Nuno Serra e Estagiários IPGym N.º de participantes inscritos 40 Não

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Programa IPGym

O programa IPGym visa a promoção da prática de 
exercício físico em toda a comunidade do IPG 
(alunos, funcionários e docentes), estendendo-se 
também à comunidade externa. Possibilita a 
participação em aulas de grupo e sala de exercício, 
devidamente acompanhado por alunos estagiários 
do curso de Desporto e supervisionados pelos 
docentes.

UTC - DE; LABMOV (IPGym):Natalina 
Casanova, Bernardete Jorge e Estagiários 
IPGym

N.º de participantes inscritos 100 Não

Comunicação e Comunidade Outro Prestação e serviços
Avaliações fisiológicas e funcionais de atletas da 
Guarda, contribuindo para a melhoria do rendimento 
desportivo.

UTC - DE; LABMOV: Faber Martins e Carolina 
Vila-Chã N.º de ações concretizadas 6 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem

Práticas laboratóriais no âmbito dos cursos 
de CTESP em Treino Desportivo, de 
licenciaturas em Desporto e em Desporto, 
Condição Física e Saúde e de mestrado em 
Ciências do Desporto.

Recurso ao LABMOV para implementação de 
práticas laboratoriais subjacentes às várias UC dos 
cursos na área do Desporto e afins

UTC - DE; LABMOV (docentes da área do 
Desporto e afins) N.º de ações concretizadas 30 Sim 17

Ensino Formação, Cursos e Workshops Implementação da Natação no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico

Ação de formação objetivando consciencializar da 
natação como necessidade e componente educativa 
no 1.ºCEB.

Mário Costa, FPN, APTN e REDESPP N.º de participantes inscritos 30 Não
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Ensino Formação, Cursos e Workshops Formação em hipopressivos
Ação de formação, com componente prática, sobre 
os beneficios, estratégias de ensino em aulas de 
grupo.

UTC DE: Bernardete Jorge, Natalina Casanova e 
Carolina Vila‐Chã N.º de participantes inscritos 50 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Formação sobre nutrição saudável
Ação de formação, com componente prática, sobre 
os benefícios da alimentação saudável e confeção 
de refeições saudáveis para o dia-a-dia.

UTC DE: Bernardete Jorge, Natalina Casanova e 
Carolina Vila‐Chã N.º de participantes inscritos 30 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Formação em Animal Flow Ação de formação, com componente prática, sobre 
mobilidade funcional.

UTC DE: Carolina Vila‐Chã, Bernardete Jorge, 
Natalina Casanova e Nuno Serra N.º de participantes inscritos 30 Sim 19

Ensino Formação, Cursos e Workshops Seminário sobre Cancro e exercício físico
Seminário com três palestrantes em que serão 
debatidas as perspetivas dos clínicos, dos 
profissionais de exercício físico e dos pacientes.

UTC DE: Carolina Vila‐Chã e Nuno Serra N.º de participantes inscritos 30 Não

Ensino Eventos e Iniciativas Simpósio sobre Desporto, Condição Fìsica e 
Saúde

Simpósio dedicado à discussão da importância da 
atividade física para a saúde da população. Serão 
convidados investigadores de relevo internacional 
da área em questão. Pretende-se este evento 
assinalar o arranque da nova licenciatura em 
Desporto, Condição Física e Saúde.

UTC DE: Carolina Vila‐Chã, Bernardete Jorge, 
Natalina Casanova e Nuno Serra N.º de participantes inscritos 120 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo

Visita de estudos a centros de fitness, com o 
objetivo de proporcionar aos estudantes de 
mestrado em Ciências do Desporto uma visão 
alargada sobre diferentes modelos de negócio 
associados à indústria do Fitness.

UTC DE: Carolina Vila‐Chã e Nuno Serra Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) >4 Não

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops II Encontro Montanha Jornadas Abertas a toda a comunidade Jorge dos Santos Casanova e Natalina Roque 
Casanova

Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 5 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Esqui na Serra da Estrela Ação de formação destinada a alunos do IPG Jorge dos Santos Casanova e Bernardete 
Lourenço Jorge N.º de ações concretizadas 3 Não

Ensino Informação e Comunicação Percursos Pedestres e Via Ferrata Ações de Animação e Lazer Jorge dos Santos Casanova N.º de ações concretizadas 3 Sim 1

Ensino Formação, Cursos e Workshops Ciclo de Seminários no Âmbito do Treino 
Desportivo

Três Seminários, perspectivando-se a sua 
realização nos meses de março, abril e maio Teresa Fonseca, Faber Martins e GFCD N.º de participantes inscritos 60 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Seminário de Andebol Seminário, com conferencistas da FPA e AAV. 
Abordagem e reflexão sobre o Andebol Teresa Fonseca, FPA, AAG, GFCD e REDESPP N.º de participantes inscritos 90 Sim 110

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas À descoberta do teatro Municipal - Visita 
guiada ao TMG

A partir de um percurso pré-definido, dá-se a 
conhecer ao grupo visitante todas as valências do 
Teatro Municipal, numa abordagem que apela à 
imaginação, aos sentidos e à descoberta interativa 
dos espaços, tendo como base os conteúdos e os 
objetivos de cada visita: as instalações, a estrutura 
física, o funcionamento, a programação, os espaços, 
as exposições patentes, etc.
 Esta visita tem um caráter pedagógico e os seus 
objetivos visam estimular e sensibilizar para a 
interpretação e a aprendizagem sobre as valências 
culturais e artísticas do TMG. (ASC)

Florbela Rodrigues e Paula Neves N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 2 Sim Foram cumpridos os 

objetivos esperados

Ensino Eventos e Iniciativas Espetáculo no TMG Assistir a um espetáculo no TMG Florbela Rodrigues e Paula Neves N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 2 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Visualização de espetáculos teatrais no 
TMG.

Estimular no aluno a capacidade de reflexão crítica 
sobre espetáculos teatrais.Visar o aprofundamento e 
consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala 
de aula. Criar uma maior aproximação entre a 
Escola e a Comunidade envolvente.

Filipa Teixeira N.º de ações concretizadas 3 Sim

Ensino Transversal Realização de vídeo

Esta iniciativa pretender desenvolver o espírito 
criativo e a análise crítica de acontecimentos e 
vivências em face da realidade em que vivemos. 
Pretende ainda desenvolver e aplicar competências 
adquiridas na UC de Animação Musical.

Rosário Santana N.º de ações de produção e difusão de 
informação 15 Sim

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo ao Centro Histórico da 
Guarda.

Visita de estudo, no âmbito da UC de Iniciação à 
Leitura e à Escrita (3º ano de Educação Básica), a 
realizar, provavelmente, no dia 04-05-2021, entre as 
14:30h e as 16:30h, com o objetivo de preparar, 
executar e analisar uma visita de estudo, abordando 
as potencialidades para a aprendizagem do 
Português (leitura e escrita…).

José Filipe Nunes Pereira Saraiva N.º de visitas de estudo realizadas 1 Não
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Internacionalização Internacionalização
Incentivo das atividades de mobilidade 
nacional e internacional de estudantes , 
docentes e não docentes do IPG

Promoção de sessões de esclarecimento e 
divulgação dos programas de mobilidade junto dos 
estudantes, docentes e não docentes do IPG

GMC, Coordenadores Académicos para a 
internacionalização, Diretores de curso

Nº de sessões de 
informação/esclarecimento realizadas 2

Internacionalização Internacionalização
Incremento do nº de estudantes Incoming a 
realizar o seu período de mobilidade 
(estudos e estágios) no IPG

Visitas a Instituições estrangeiras, participação em 
semanas internacionais e feiras de educação 
internacionais

GMC, Coordenadores Académicos para a 
internacionalização

N.º de estudantes em movilidade 
incoming no IPG 45

Internacionalização Internacionalização
Incremento do nº de estudantes Outgoing 
para realizar o seu período de mobilidade 
fora do país(estudos e estágios)

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras; 
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC, Coordenadores Académicos para a 
internacionalização

N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 24

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade docente 
Incoming

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC, Coordenadores Académicos para a 
internacionalização, Coordenadores de UTC, 
Diretores de curso, Docentes

N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 6

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade docente 
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC, Docentes N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 9

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade não docente 
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC, funcionário não docente N.º de não docentes do IPG em 
programas internacionais 1

Internacionalização Internacionalização Promoção de atividades de integração dos 
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos 
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas 
culturais

GMC, Coordenadores Académicos para a 
internacionalização, Diretores de curso N.º de eventos realizados 2
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Apresentação de Poster 8º Congresso sobre a Educação / 1st 
International Congress on education Elisabete Brito, Natália Gomes N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação INTED2021 Proceedings Elisabete Brito, Joaquim Mateus, Cecília 
Fonseca N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação Texto Livre - Linguagem e Tecnologia (2021) Elisabete Brito, Natália Gomes, Pedro 
Tadeu, Carlos Brigas N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação Psicologia: Identidade Profissional e 
Compromisso Social - Atena Editora Elisabete Brito, Filomena Velho N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Comunicação

apresentação da comunicação “Lengalengas 
reinventadas: contar a matemática através do 
jogo poético”

Jorge Manuel Mendes e Ana Margarida 
Fonseca N.º de ações concretizadas

1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação

Fonseca, Ana M. (2021)  Pertencer a parte 
nenhuma?: inscrições de imigrantes e 
afrodescendentes em narrativas portuguesas 
contemporâneas in Ana Paula Coutinho, 
Gonçalo Vilas-Boas, Jorge Bastos da Silva, 
José Domingues de Almeida e Teresa Martins 
de Oliveira (org) Europa Literária: criação e 
mediação. Porto: Instituto de Literatura 
Comparada Margarida Losa, pp. 81-95   DOI: 
https://doi.org//10.21747/978-989-53476-0

Ana Margarida Fonseca N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação

Ferreira, M.E & Rodrigues, F. (2021). Didática e 
prática de ensino em contexto de Festival
Ciência Viva in Investigación y metodologías en 
la enseñanza de las ciencias pp.115-121. 
Educación Editora. ISBN: 978-84-15524-46-5                                                                       
Rodrigues, F; L. Margarido & E. Ferreira. 
(2021). Initiation to professional practice: paths 
of institutional cooperation in science education. 
EDULEARN21 Proceedings, pp. 6062-6066. 
ISBN: 978-84-09-31267-2 ISSN: 2340-1117 
http://DOI: 10.21125/edulearn.2021.1223
Rodrigues, F; Batista, S & E. Ferreira. (2021). 
Cooperative learning: an experience in the 
pedagogical training of a future primary teacher. 
EDULEARN21 Proceedings, pp. 6055-6061. 
ISBN: 978-84-09-31267-2 ISSN: 2340-1117 
http://DOI: 10.21125/edulearn.2021.1222

Oliveira, P. P. M, Brasileiro, B. G., Rodrigues, F 
& Ferreira Roque, M. E. Utilização pedagógica 
da rede social Instagram. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 
06, Ed. 02, Vol. 13, pp. 05-17. Fevereiro de 
2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: https:
//www.nucleodoconhecimento.com.
br/educacao/utilizacao-pedagogica, 
DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.
br/educacao/utilizacao-pedagogica

Eduarda Ferreira e Florbela Rodrigues N.º de ações concretizadas 4

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação

Rodrigues, F & Ribeiro, M.C.R. (2021). "Lengua 
y Cultura: sinergias indisociables en la 
enseñanza de ELE." Revista Internacional de 
Aprendizaje 7 (1): 1-13. http://doi:10.18848
/2575-5544/CGP/v07i01/1-13.

Florbela Rodrigues e María Del Carman 
Arau Ribeiro N.º de ações concretizadas 1
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Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação e Comunicação

Rodrigues, F & C. Ravasco. (2021). 
Percepciones de los estudiantes sobre la 
educación a distancia durante la pandemia in 
Investigación en el ámbito escolar: variables 
psicológicas y educativas pp. 221-234. ISBN: 
978-84-1122-011-8

Florbela Rodrigues e Carla Ravasco N.º de ações concretizadas 1

Ensino Formação, Cursos e Workshops Webinar - Como Aprendemos

Webinar “Como Aprendemos”, no âmbito do 
«The Futur Now» e da temática “formação no 
interior, o futuro”, com um total de 01h00, 
organizado pela Associação Académica da 
Guarda/Núcleo de Desporto

Associação Académica da Guarda/Núcleo 
de Desporto/Direção Curso Licenciatura 
Desporto N.º de ações de promoção realizadas

Realizado

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Congresso Internacional de Animação 
Sociocultura, Geriatria, Gerontologia e 
os Novos Paradigmas do 
Envelhecimento, Proença à Nova, 25 a 
27 de novembro

Participação com apresentação de 
Comunicação em co-autoria com aluna de ASC Ana Lopes

N.º de comunicações científicas 
apresentadas

1

Comunicação e Comunidade Ensino e Aprendizagem Exposição Territórios ConVIDAS

Exposição de fotografias resultantes do estágio 
desenvolvida por uma aluna de ASC, no 
Comando Territorial da Guarda, da GNR Ana Lopes e Rosa Branca Tracana

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstra
ção realizadas

1

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias

Craição de Bolsa de Voluntariado 
Territórios ConVIDAS, vocacionada 
para responder, proritariamnete, às 
necessidades da população idosa

Estabelecimento de contactos e dvulgação Ana Lopes e Rosa Branca Tracana
N.º de ações de apoio ao 
desenvolvimento local

1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Tracana, R.B., Fernandes, G., Castro, 
E & Fernandes, M. (2021). 
Geoeducação E Práticas Pedagógicas 
Na Valorização Do Território. O Estrela 
Geopark (Portugal) Como Recurso 
Didático E Suas Estratégias De 
Divulgação Das Geociências E Do 
Geoturismo (capítulo 1). In: Brancher, 
V.R., Drehmer-Marques, K.C. & 
Nonenmacher, S.E.B. Práticas E 
Metodologias No Ensino De Ciências. 
Editora Metrics, Santo Ângelo – Brasil.

Capítulo de Livro Rosa Branca Tracana em co-autoria N.º de publicações com ISBN
1

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas
Visita de estudo ao Teatro Municipal da 
Guarda (TMG)

Visita guiada prestada pelo serviço educativo do 
TMG. Enquadrada na UC de Artes 
Performativas, pretendeu-se que os alunos 
conhecessem os vários espaços do Teatro, a 
sua arquitetura, as suas histórias e a oferta 
cultural.

Filipa Teixeira N.º de ações concretizadas
1

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas

Apresentação de duas dramatizações 
nas IV Jornadas de Educação: "Educar 
para o futuro".

Esta colaboração visou promover um momento 
lúdico, artístico e cultural. Filipa Teixeira N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Visita ao Museu Regional da Guarda
Esta colaboração visou promover um momento 
cultural. Simone dos Prazeres N.º de ações concretizadas

1

Ensino Ensino e Aprendizagem Gravação de mensagens Divulgação das mensagens em IPSS
Paula Neves, Florbela Antunes e 
Bernardete Jorge N.º de ações concretizadas

6

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação e Comunicação
Rosa Branca Figueiredo, "The Fox's Dance: 
from slowed motion into great speed and 
eloquence", CIJIET VI, Sevilha, 3-5 nov. https:
//gestioneventos.us.es/62933/detail/vi-congreso-
internacional-de-jovenes-investigadores-en-estu

Rosa Branca Figueiredo N.º de comunicações apresentadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação e Comunicação
FIGUEIREDO, Rosa Branca - "Creating for the 
Stage: How Translation functions in Trans-
Porting Meaning across Cultures/Languages" In 
Creating for the Stage and Other Spaces: 
Questioning Practices and Theories. Bologna: 
Arti della performance: orizzonti e culture. Ed. 
Gerardo Guccini, Claudio Longhi & Daniele 
Vianello. ISSN 2421-0722. Vol.13, 2021, 433-
440.

Rosa Branca Figueiredo N.º de publicações com ISBN 1

Investigação & Desenvolvimento Outro Consultoria e arbitragem científica Revisor de artigos (peer-review) - eEditorial 
Discovery Rosa Branca Figueiredo N.º de artigos científicos 

revistos/avaliados 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação e Comunicação
Mário Meleiro, El estudio del texto dramático en 
todo el sistema educativo en Portugal, CIJIET 
VI, Sevilha, 3-5 nov. https://gestioneventos.us.
es/62933/detail/vi-congreso-internacional-de-
jovenes-investigadores-en-estu

Mário Meleiro N.º de comunicações apresentadas 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação e Comunicação
Meleiro, Mário (2021). Ricardo Reis em O ano 
da Morte de Ricardo Reis de José Saramago: 
do heterónimo à personagem saramaguiana. 
33º Colóquio da Lusofonia. Belmonte. (CD - 
ISBN: 978-989-8607-16-4).

Mário Meleiro N.º de publicações com ISBN 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Proximidade na relação professor-aluno Sobrecarga burocrática

Campus com características ecológicas Défice na interligaçao entre plataformas dgitais

Custo de vida (local) reduzido Planeamento e organização de processos

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Plano de Recuperação e Resiliência Regressão demográfica

Transição climática Sobreposição de oferta formativa entre instituições

Transição digital Subfinanciamento do subsistema politécnico
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino Promoção de metodologias de ensino ativas, colocando o estudante no centro do processo

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento Definiçao de linhas de investigação prioritárias com incidência transversal às diferentes UO

EIXO III
Internacionalização Estímulo para a inserção do IPG em redes de colaboração transnacionais; Incentivo à mobilidade erasmus estudantil

EIXO IV
Comunicação e Comunidade Organização partilhada de eventos e parcerias com entidades locais, regionais e nacionais

EIXO V
Organização e Gestão Interna Simplificação e desburocratização de procedimentos; Delegação de responsabilidades e competências em elementos intermédios da estrutura organizacional
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Saúde (ESS)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops Ações/ workshops/ cursos em diversas àeras 
do conhecimento

Ações direcionadas a discentes, docentes e 
pofissionias de forma a capacitar em diversas àreas 
do conhecimento 

Direções de Curso de Biotecnologia Medicinal - 
1.ºciclo / Farmácia - 1.º Ciclo / Ciências 
Aplicadas à Saúde - 2.º Ciclo / UTC TSAU / 
Conselho Pedagógico 

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

13 Sim 12

Ensino Ensino e Aprendizagem Visitas de Estudo
Consolidar conhecimentos dos estudantes em áreas 
específicas de formação e intervenção profissional 
através de experiências in loco

Direções dos cursos de 1.º ciclo e 2.º Ciclo N.º de visitas de estudo realizadas 12 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Reestruturação / Criação de Cursos

Elaboração de propostas de planos de estudo 
adequados ao regulamento jurídico do ensino da 
enfermagem da OE e de acordo com o programa 
formativo para atrubuição de competências 
acrescidas diferenciadas. Elaboração do plano de 
reestruturação  do curso de Farmácia.

UTC ENF + Direção cursos de Mestrados e Pós 
licenciaturas em Enfermagem  + Grupo de 
trabalho constituído / UTC TSAU + Direção curso 
Farmácia 

N.º de propostas apresentadas 7 Sim 3

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Produção Científica Publicação de artigos científicos UTC TSAU N.º de artigos científicos apresentados 15 Sim 45

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Divulgação da produção científica
Participação em eventos científicos com 
apresentação e divulgação dos trabalhos de 
investigação

UTC TSAU N.º de comunicações científicas apresentadas 30 Sim 43

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Projetos de investigação Desenvolvimento de Projetos de Investigação 
Aplicada com integração de estudantes UTC TSAU N.º de projetos de I&DT promovidos 8 Sim 14

Investigação & Desenvolvimento Formação, Cursos e Workshops Cursos Especializados Organização de um Plano de Formação 
Especializado para Docentes   Conselho Técnico-Científico

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

5 Não

Investigação & Desenvolvimento Eventos e Iniciativas VI Jornadas de Educação e Investigação em 
Saúde

Divulgação de trabalhos académicos, resultados de 
investigação e de projetos, contribuindo para um 
aumento do conhecimento da comunidade 
académica e científica

Conselho Pedagógico / Conselho Técnico-
Científico

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 50 Sim 54 pósters e 19 

comunicações orais

Internacionalização Internacionalização Promoção da Internacionalização
Concretização de parcerias para a 
internacionalização de diversos cursos da ESS (1.º 
e 2.º Ciclo)

Direção da ESS / GMC / Direção curso 
Biotecnologia Medicinal / Presidência do IPG N.º de protocolos/parcerias criadas 4 Não

Internacionalização Internacionalização Cooperação Internacional
Estabelecimento de Protocolos no âmbito de criação 
de ciclos de estudos em Parceria / Consórcio / 
Associação 

Conselho Técnico-Científico N.º de ações de cooperação 2 Não

Internacionalização Internacionalização Promoção da Internacionalização Participação dos docentes em programas Erasmus UTC TSAU N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 5 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Divulgação de cursos Participação em eventos locais e nacionais UTC TSAU / Direções de Curso / Direção da ESS N.º de campanhas de 
promoção/sensibilização realizadas 5 Sim 2

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação

Simpósio de Farmácia em colaboração com 
a Associação Portuguesa de Licenciados em 
Farmácia e a European Association of 
Pharmacy Technicians

V Simpósio de Farmácia/ 2nd Internacional 
Symposium of Pharmacy

UTC TSAU em colaboração com a Direção de 
Curso de Farmácia- 1º Ciclo N.º de participantes inscritos 100 Não



2

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Criação de Novos laboratórios
Criação / melhoramento de laboratórios conforme 
relatório da CAE, para os diferentes cursos da ESS 
(1.º e 2.º Ciclos)

Direção da ESS / Grupo Responsável pelos 
Laboratórios / Direções de curso/ Presidência do 
IPG

N.º de ações concretizadas

1 - Laboratório de Atividades 
de Vida Diária/ Comunidade;  
1 - Laboratório de 
Comunicação;
1- Laboratório de Galénica;
(conforme relatório da CAE 
dos Cursos de Enfermagem e 
Farmácia 1º Ciclo e 
Enfermagem Comunitária e 
Enfermagem de Saúde Infantil 
e Pediatria - 2º Ciclo  )
3 - Laboratório de Prática 
Simulada
3 - Laboratório de 
Biotecnologia                                                
TOTAL= 9

Não

Organização e Gestão Interna Transversal Reforço de Pessoal de categoria de 
Asssitente Operacional 

Mobilização/ recrutamento de pessoal AO para o 
melhoramento do funcionamento da ESS  Direção da ESS /  Presidência do IPG N.º de recursos humanos mobilizados 3 Sim 1

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Consolidação e Reforço do Corpo Docente Recrutamento de Pessoal Docente de Carreira Conselho Técnico-Científico / Direção da ESS / 
Presidência do IPG N.º de ações aprovadas 10 Não

Organização e Gestão Interna Informação e Comunicação Normalização de procedimentos para 
diversas atividades da ESS

Melhoramento e/ou criação de procedimentos para a 
unifromização de diferentes atividades Direção da ESS / Assessoria da Direção / CI N.º de ações concretizadas 4 Sim 2

Organização e Gestão Interna Transversal Manutenção e melhoramento dos 
equipamentos, edifício e mobiliário da ESS

Realização de atividades que promovam o 
melhoramento das condições de trabalho, utilização 
de espaços interipores e exteriores e acessibilidades

Direção da ESS / Presidência do IPG N.º de ações concretizadas 17 Sim 3
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Saúde (ESS)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops Ações/ workshops/ seminário / cursos 
em diversas àeras do conhecimento

Ações direcionadas a discentes, docentes e 
pofissionias de forma a capacitar em diversas 
àreas do conhecimento

Docentes cursos de Enfermagem - 1.º ciclo 
+ MEC + MESIP + CPLEEMC N.º de ações concretizadas 48

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Produção Científica Publicação de artigos científicos MEC N.º de artigos científicos 
apresentados 2

Organização e Gestão Interna Projetos, Protocolos e Parcerias Protocolos Âmbito da realização de Estágios e Ensinos 
Clínicos Direção ESS + Presidência IPG N.º de novos protocolos/parcerias 

celebrados 4

Organização e Gestão Interna Projetos, Protocolos e Parcerias Intenções de Parceria

Âmbito da Associação Existências, 
candidatura para projetos de ação social 
(inTEGRA e inPAR) no seio do Estabelecimento 
Prisional, junto dos reclusos

Direção ESS + Presidência IPG N.º de protocolos/parcerias criadas 2

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Equipamento informático, de 
laboratório e diverso

Equipamentos Informáticos, equipamentos de 
apoio às aulas práticas e de uso geral CI, Direção, Presidência N.º de equipamentos 

adquiridos/renovados 17

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Visitas de Estudo

Acolhimento de visita à ESS para alunos do 
Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde do 
Agrupamento de Escolas do Fundão 
(29.11.2021)

Direção da ESS + Docentes da ESS N.º de inscritos/participantes 35

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Comemoração Dia Mundial da 
Alimentação 

Acolhirmento na ESS de uma ação de 
sensibilização da empresa Auchan Retail 
Portugal, no âmbito do Dia Mundial da 
Alimentação e do Dia Mundial do Pão 
(15.10.2021)

Direção da ESS N.º de ações concretizadas 1
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Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Testagem Covid -19 (Testes rápidos de 
antigénio)

CERCIG - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da 
Guarda

Direção ESS + docentes ESS N.º de atendimentos realizados 100

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas
Programa de Testagem Cruz Vermelha 
Portuguesa - Ensino Superior e do 
Centro de testagem COVID-19 do IPG

Participação dos docentes da ESS no Programa 
da CVP / IPG Docentes ESS N.º de recursos humanos mobilizados 20

Internacionalização Ensino e Aprendizagem Mobilidade Erasmus Estudantes IN Frequência de ciclo de estudos da ESS IPG Direção + Coordenadores académicos da 
ESS + GMC

N.º de estudantes estrangeiros no 
IPG 15

Internacionalização Ensino e Aprendizagem Mobilidade Erasmus Estudantes OUT Frequência de ciclo de estudos de estudantes 
da ESS IPG em mobilidade Erasmus

Direção + Coordenadores académicos da 
ESS + GMC

N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Saúde (ESS)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

- Reformulação de cursos existentes. 
- Atratividade dos cursos da ESS.
- Elevada adesão da comunidade interna e externa aos eventos promovidos pela ESS.
- Desenvolvimento de trabalho profícuo nas parcerias nacionais e internacionais.
- Número significativo de projetos com financiamento e com envolvimento de estudantes nos mesmos.
- Elevado número de publicações científicas e participações em eventos técnico-científicos.
- Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados.
- Partilha de espaços físicos com outras UO.

- Corpo não docente em número insuficiente.
- Corpo docente em tempo integral em número insuficiente. 
- Instalações físicas envelhecidas e ineficientes para a comunidade académica da ESS.
- Equipamentos informáticos insuficientes.
- Necessidade de aquisição de software de apoio ao ensino.
- Necessidade de melhoria na rede de telefone e internet.
- Necessidades de aquisição, renovação de equipamentos e materiais para os laboratórios.
- Laboratórios para as práticas em número insuficiente.
- Inexistência de cantina nas instalações das ESS.
- Dificuldade de alojamento quer local, quer em residências estudantis.
- Espaços e serviços inacessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.
- Inexistência de um plano de emergência interno.
- Necessidade de reforço de formação aos docentes e não docentes em diferentes áreas (plano formação IPG)
- Impedimento de realização de algumas atividades por via da pandemia por Covid -19 (ex: visitas de estudo, participação em feiras de 
divulgação da oferta formativa, eventos científicos)
- Reduzida proficiência no domínio de línguas estrangeiras, tanto docentes como funcionários.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

- Aumento da capacidade técnica e científica da região.
- Continuar a formar profissionais de saúde com formação especializada e de excelência para a região, o país e o mundo.
- Fixar docentes do ensino superior qualificados na região.
- Aumentar a mobilidade internacional, tanto para estudantes como para docentes e outros profissionais (incoming e outgoing).
- Aumentar e consolidar parcerias a nível regional, nacional e internacional.
- Incrementar a participação da ESS no desenvolvimento da economia local e regional.

- Redução sistemática do n.º de vagas para EC e Estágios por parte das instituições públicas parceiras.
- Dificuldade na deslocação dos professores para acompanhamento dos estudantes em estágio, por insuficiência de viaturas do IPG.
- Dificuldade na contratação de pessoal docente qualificado.
- Rede de transportes públicos deficitária.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Saúde (ESS)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

A pandemia do Covid-19 veio criar diversos constrangimentos no processo ensino-aprendizagem e em toda a estrutura académica e funcionamento organizacional, exigindo ajustamentos e adaptações ao funcionamento da organização. 
Em 2021 a pandemia teve maior impacto nos estudantes com o estatuto de trabalhador-estudante, verificando-se dificuldade na conciliação trabalho/estudo, particularmente nos  estudantes de 2º ciclo. Houve também dificuldade no acesso aos locais/instituições 
onde estavam planeadas visitas de estudo. 
Manteve-se um número elevado de atividades extracurriculares, tanto presenciais como online, incluindo Jornadas, Comemorações, Seminários e Workshops. 
Verificou-se uma elevada procura em todos os cursos da ESS. Salienta-se a procura do curso de  Biotecnologia Medicinal – 1.º Ciclo, iniciado no ano 2020-2021.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

De salientar o envolvimento de estudantes em projetos de investigação financiados, como co-autores de publicações e de comunicações orais ou em painel em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. 
É de evidenciar o elevado número de publicações científicas apresentada, superior à meta proposta. 
Sucesso registado, também no número de participantes nos eventos científicos. 
O desenvolvimento de Projetos de Investigação Aplicada com participação de estudantes, particularmente, na área da Unidade de Tecnologias da Saúde, ultrapassou o número de projetos previstos.

EIXO III
Internacionalização Por via da Pandemia do Covid-19, a Mobilidade Docente e a Mobilidade de Estudantes não tiveram expressão habitual. 

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

Particular destaque para a maior expressão que se verificou nas VI Jornadas de Educação e Investigação em Saúde, realizadas no dia 9 de dezembro 2021, que registou 608 participantes, contra os 335 da edição 2020. 
Salientar os fatores diferenciadores que resultaram da avaliação feita pelos participantes, referindo a excelente qualidade dos oradores convidados e atualidade dos temas abordados. A divulgação e transmissão das VI JEIS feita através das redes sociais/ 
plataformas digitais permitiu o acesso a um maior número de participantes e maior número de sessões paralelas, atingindo cada sessão mais de 200 participantes.
Por via da Pandemia do Covid-19, verificou-se uma redução ao nível da intervenção comunitária tanto no que respeita à literacia em saúde, como na divulgação de cursos da ESS.

EIXO V
Organização e Gestão Interna

Visando a manutenção da qualidade do ensino que nos carateriza,  considera-se que  o aumento do número de estudantes gerado pela procura dos cursos da ESS, exige, novas instalações de forma a continuar acolhe-los e forma-los com qualidade. 
No imediato, reforça-se a necessidade da criação de novos laboratórios (laboratório de Atividades de Vida Diária/ Comunidade; Laboratório de Comunicação; Laboratório de Galénica; Laboratório de Prática Simulada em ambiente de Farmácia; e outros para o curso 
de Biotecnologia Medicinal), bem como a aquisição de equipamento, materiais e mobiliário para inovação das práticas de simulação e trabalho laboratorial. 
O corpo docente de carreira e o corpo não docente continua em número deficitário, face ao crescimento da oferta formativa e consequente população académica.
Para além do supramencionado, considera-se determinante proceder ao aumento do corpo docente próprio e especializado, de forma a responder às necessidades e exigências formativas.  
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada 

sem enquadramento nos âmbitos de atividades 
mais comuns e predefinidos, selecionar a opção 

Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem Júri provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas 
académicas em diferentes graus de ensino, como, 
por exemplo, CET, licenciaturas, mestrados, e 
doutoramentos

Docentes das UTC de Gestão e Economia, 
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de atividades académicas 
realizadas 17 Sim 33

Ensino Ensino e Aprendizagem Orientador ou coorientador de alunos
Orientador ou coorientador de alunos em diferentes 
graus académicos, como, por exemplo, CET, 
licenciaturas, mestrados e doutoramentos

Docentes das UTC de Gestão e Economia, 
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de atividades académicas 
realizadas 17 Sim 14

Ensino Ensino e Aprendizagem Leccionação de aulas das mais variadas 
tipologias Leccionação de aulas das mais variadas tipologias Ana Maria Antão N.º de atividades académicas 

realizadas 3 Sim 6

Ensino Ensino e Aprendizagem Palestras Realização de palestra no âmbito das UC 
lecionadas Pedro Rodrigues N.º de atividades académicas 

realizadas 1 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Acreditação de cursos A3ES Acreditação de cursos A3ES Ana Maria Antão N.º de ações aprovadas 1 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem Elaboração de material didático Elaboração de elementos de apoio ao estudo Clara Silveira, Noel Lopes, Natália Gomes; 
Adérito Alcaso

N.º de materiais didáticos e 
pedagógicos editados/produzidos 8 Sim 9

Ensino Ensino e Aprendizagem Consolidar a Sala de Trabalho Colaborativo 
do MSIG (AQSRS)

Fomentar a participação de alunos através da 
realização dos projetos aplicados e relatórios de 
estágio profissionalizante, bem como o apoio regular 
de Professores

Rute Abreu N.º de ações concretizadas 1 Não

Ensino Ensino e Aprendizagem
Participação em cursos de curta duração, 
congressos, conferências, seminários ou 
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 
todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente

Rute Abreu
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

3 Sim 3

Ensino Eventos e Iniciativas Visita de estudo Realização de visitas de estudo no âmbito das UC 
lecionadas

José Fonseca, Natália Gomes, Ana Antão, 
Ascensão Braga, Pedro Rodrigues, Francisco 
Tomé, Direção do Curso de Gestão

N.º de visitas de estudo realizadas 15 Sim 3

Ensino Eventos e Iniciativas

Jornadas do Curso de Gestão, de Marketing, 
de Informática

Desenvolvimento de competências científico, 
tecnológico, cultural e organizacional nas áreas da 
Gestão, Marketing e informática  com vista à melhor 
formação integral dos estudantes e a facilitar a sua 
inserção na vida ativa numa perspetiva de carreira.

Diretor do Curso de Gestão, diretor do Curso de 
Marketing e diretor do Curso de Informática N.º de eventos realizados 3 Sim 1

Ensino Eventos e Iniciativas
18ª edição do Concurso Nacional de 
Robótica -
 Robô Bombeiro

Realização da 18ª edição do Concurso Robô
 Bombeiro a ter lugar em Junho de 2021

Carlos Carreto, Celestino Gonçalves, José
 Quitério, Natália Gomes, Paulo Nunes N.º de eventos realizados 1 Não

Ensino Eventos e Iniciativas Eu sou engenheiro Realização do curso "Eu sou engenheiro" (junho de 
2021, provavelmente num formato online) UTC de Informática N.º de eventos realizados 1 Sim 1
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Ensino Formação, Cursos e Workshops Ação de Formação Contínua de Professores
Lecionação de ação de formação contínua para 
professores do 1º ciclo do ensino básico e de 
matemática dos grupos 230 e 500

Cecília Fonseca; Joaquim Mateus N.º de ações concretizadas 2 Sim 3

Ensino Formação, Cursos e Workshops Seminário/workshop e Cursos de formação 
complementar

Seminário/workshop e Cursos de formação 
complementar

Maria Elisabete Soares, Catarina Alves e 
Francisco Tomé

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

3 Sim 1

Ensino Formação, Cursos e Workshops Leccionação em iniciativas de formação / 
workshops Lecionação em sessões de formação / workshops Noel Lopes, José Fonseca, Clara Silveira, e 

Maria João Gomes
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 252 Sim 714

Ensino Formação, Cursos e Workshops Participação em iniciativas de formação / 
workshops Participação em sessões de formação / workshops Clara Silveira, Natália Gomes N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas 198 Sim 20

Ensino Informática e Tecnologias da Informação Desenvolver o projeto do Laboratório de 
Informação Contabilística

Manutenção do sistema de gestão de rede e 30 
sistemas de hardware com impressora, software de 
aplicação à Contabilidade Financeira como por 
exemplo Primavera Software, Contabilidade de 
Gestão, Fiscalidade, Avaliação de Projetos, 
Análise/Gestão Financeira, Auditoria e outras com 
afetação interdisciplinar

Rute Abreu N.º de equipamento informático 
adquirido 1 Sim 1

Ensino Informática e Tecnologias da Informação Aulas de mestrado Licença de SPSS Direção da Escola N.º de equipamentos 
adquiridos/renovados 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos Editor de revista científica Desenvolvimento de atividades enquanto editor de 

revista ciêntífica Pedro Rodrigues N.º de atividades/ações realizadas 3 Não

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos Social Responsibility Journal Membro de Comissão Editorial Rute Abreu N.º de artigos científicos 

revistos/avaliados 30 Sim 30

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Publicação de trabalhos de investigação, em 
publicações científicas internacionais com 
revisão por pares

Difusão externa do conhecimento, através do 
desenvolvimento da investigação e da produção 
científica e a sua transferência para a sua aplicação 
em contexto real.

Docentes das UTC de Gestão e Economia, 
Engenharia e Tecnologia e Informática N.º de publicações científicas 14 Sim 15

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Revisão científica de comunicações em 
conferências

Revisão científica de artigos/comunicações de 
âmbito nacional e internacional

Docentes das UTC de Gestão e Economia, 
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 28 Sim 23

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Participação em Congresso Nacional/ 
Internacional

Apresentação de comunicação em Conferência 
nacional/internacional

Docentes das UTC de Gestão e Economia, 
Engenharia e Tecnologia, Informática e Ciências 
Experimentais e Exatas

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 22 Sim 4

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Dinamização e consolidação da participação 
em Redes de investigação - SSRnet; GCGI

Incentivar a difusão externa do conhecimento, 
através do desenvolvimento da investigação e da 
produção científica da área científica, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional, nomeadamente 
com: apresentação e defesa de trabalhos em 
congressos, seminários, conferências, cursos 
breves e ações de formação

Rute Abreu N.º de atividades/ações realizadas 2 Sim 2

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Dinamização e consolidação da participação 
em Centros de investigação - UDI/IPG; 
CICA/IPCA; CISeD-IPV

Incentivar a difusão externa do conhecimento, 
através do desenvolvimento da investigação e da 
produção científica da área científica, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional, nomeadamente 
com: apresentação e defesa de trabalhos em 
congressos, seminários, conferências, cursos 
breves e ações de formação

Rute Abreu N.º de atividades/ações realizadas 3 Sim 3

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos Edição de livros Editor livro científico e/ou técnico nacional e 

internacional Clara Silveira e Pedro Rodrigues N.º de publicações com ISBN 2 Sim 1



3

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos Publicação de Livro ou Capítulos de Livro Publicação de Livro ou Capítulos de Livro Clara Silveira, Paulo Nunes, Catarina Alves e 

Rute Abreu N.º de publicações com ISBN 9 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos Co-orientação cientifica Desenvolvimento de trabalhos de mestrado e 

doutoramento Adérito Alcaso N.º de ações concretizadas 4 Sim 3

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Elaboração de material didático escrito e em 
vídeo para apoio aulas de licenciatura Ana Maria Antão N.º de ações aprovadas 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos 
Científicos

Elaboração de prefácios e resumos de 
encontros científicos e /ou revistas de 
atualização técnica

Ana Maria Antão N.º de ações aprovadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Prestação de serviços analíticos para 
entidades externas

Ensaios para determinação da qualidade de águas, 
águas residuais, solos, folhas e sementes Pedro Rodrigues e Ricardo Rodrigues N.º de relatórios produzidos 750 Sim 850

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Controlo analítico da qualidade da água da 
piscina do IPG

Realização de ensaios físico-químicos e 
microbiológicos da água da piscina do IPG Pedro Rodrigues e Ricardo Rodrigues N.º de relatórios produzidos 12 Sim 6

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Protocolos com empresas Realização de Protocolos com empresas na Área 
das Ciencias Geográficas Maria João Gomes e outros N.º de protocolos/parcerias criadas 2 Sim 24

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Prestação de serviços à comunidade Elaboração da Estratégia Local de Habitação de 
Figueira de Castelo Rodrigo Maria João Gomes e outros N.º de projetos aprovados 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Prestação de serviços para entidades 
externas

Realização de trabalhos para a comunidade externa 
no âmbito das ciências geográficas Maria Elisabete Soares N.º de atividades/ações realizadas 2 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Prestação de serviços de Acompanhamento 
Técnico

Elaboração da Estratégia Local de Habitação do 
Municipio de Figueira de Castelo Rodrigo Maria Elisabete Soares N.º de ações de apoio técnico/suporte 

e manutenção 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Participação em projetos de investigação Participação no projeto bioresíduos Maria Elisabete Soares N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 1 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Participação em projetos de investigação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
 todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento
 da qualidade e investigação desenvolvida nacional 
e
 internacionalmente.

Ascensão Braga
N.º de estudos/projetos 
técnicos/diagnósticos/planos 
realizados

2 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Desenvolvimento de sistema de observatório 
politico - LITIQ

Desenvolvimento de plataforma de observação da 
politica em portugal

Fernando Melo Rodrigues, Docentes de várias 
UTCs e Discentes de vários cursos N.º de atividades/ações realizadas 1 Não

Investigação & Desenvolvimento Formação, Cursos e Workshops
Participação em cursos de curta duração, 
congressos, conferências, seminários ou 
ações de formação

Participação em ações de formação e valorização 
de conhecimentos.

Maria João Gomes, Elisabete Soares, Manuela 
Natário, Helena Saraiva

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

14 Sim 8

Investigação & Desenvolvimento Eventos e Iniciativas
Realização do Congresso Centífico 
Internacional da Grudis - Rede Portuguesa 
de Investigação em Contabilidade

Aproximação e trabalho desenvolvido com o grupo-
mãe do Congresso Helena Saraiva N.º de eventos realizados 1 Sim 1
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Internacionalização Ensino e Aprendizagem Internacionalização de Unidade Curricular Colaboração em aula aberta com debate de temas / 
trabalho de equipa Clara Silveira N.º de atividades/ações realizadas 1 Sim 1

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Docente Outgoing

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 
todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente

Docentes da ESTG N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 12 Não

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Docente Incoming

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 
todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente 

Diretores de Curso da ESTG N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 8 Sim 5

Internacionalização Internacionalização
Nº de estudantes Incoming a realizar o seu 
período de mobilidade (estudos e estágios) 
na ESTG

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 
todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente   

Coordenadores Académicos da ESTG e  
instituições parceiras N.º de estudantes estrangeiros no IPG 60 Sim 43

Internacionalização Internacionalização
Nº de estudantes Outgoing a realizar o seu 
período de mobilidade (estudos e estágios) 
no estrangeiro 

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 
todos os participantes, com vista ao 
desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente      

Coordenadores Académicos da ESTG e  
instituições parceiras

N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 32 Sim 2

Internacionalização Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação como perito na Comissão 
Nacional de Acreditaçãona Fédération 
Européenne des Géologues e protocolos 
com Universidades do Brasil (Universidade 
Mackenzie)

Participação como perito na Comissão Nacional de 
Acreditaçãona Fédération Européenne des 
Géologues e protocolos com Universidades do 
Brasil (Universidade Mackenzie)

 UTC de Gestão e Economia e de Engenharia e 
Tecnologia N.º de protocolos/parcerias renovados 6 Sim 2

Internacionalização Projetos, Protocolos e Parcerias Elaboração de acordos de dupla titulação Elaboração de acordos de dupla titulação com 
instituições brasileiras UTC Engenharia e Tecnologia N.º de novos acordos internacionais 

celebrados 4 Ainda a decorrer

Comunicação e Comunidade Ensino e Aprendizagem Participação em iniciativas de Escola 
Profissional com protocolo com o IPG

Participação como elemento de júri em Provas de 
Aptidão Profissional Clara Silveira, Natália Gomes N.º de atividades/ações realizadas 4 Sim 4

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação
Realização de trabalhos para a comunidade 
externa através dos laboratórios de 
geotecnia do IPG sempre que solicitado

Ana Maria Antão N.º de ações aprovadas 1 Sim 1

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Conferencia de Cibersegurança
Relalização de uma conferência versando a 
temática da Cibersegurança. Serão convidados 
oradores nacionais e internacionais

Fernando Melo Rodrigues (Director de Curso de 
Cibersegurança) N.º de atividades/ações realizadas 1 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Participação em ações de divulgação
Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG em eventos realizados no exterior 
do IPG

Rute Abreu, Maria João Gomes e Elisabete 
Soares

N.º de campanhas de 
promoção/sensibilização realizadas 10 Não

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias
Criação de novos protocolos e 
desenvolviemnto de projetos com outras 
entidades

Promover contactos com outras organizações que 
permitam a transferência de conhecimentos entre 
IPG e sociedade no âmbito do Mestrado de SIG 
(AQS&RS)

Rute Abreu N.º de protocolos/parcerias criadas 3 Sim 3

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Jantar de Negócios dos alunos de Gestão Aproximação do aluno ao meio empresarial Direção do Curso de Gestão N.º de eventos realizados 1 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Jornadas de Contabilidade 2021
Partilha de experiências e conhecimentos entre 
todos os Estudantes, professores e Especialistas de 
Reconhecido Mérito

Rute Abreu N.º de eventos realizados 1 Sim 1
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Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas EQAVET:Equipa de Auditoria Promoção do desenvolvimento da investigação e à 
valorização do conhecimento Rute Abreu N.º de ações concretizadas 1 Não

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops Participação em Curso Inspeção Automóvel Elaboração de manuais sobre tecnologia 
elétrica/eletrónica Adérito Alcaso Nº manuais 1 Sim 1

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops Cursos de atualização de conhecimentos Organização de cursos breves para atualização de 
conhecimentos, abertos à comunidade Maria João Gomes e outros N.º de sessões/cursos/workshops 

criados/promovidos 2 Não

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Júri de seleção e seriação
Seriação e seleção de candidatos ao Mestrado em 
SIG (Ambiente, Qualidade, Segurança, 
Responsabilidade Social)

Rute Abreu, Fátima David e Pedro Rodrigues N.º de sessões/reuniões realizadas 4 Sim 1

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Elaboração/Edição de material didático e 
pedagógico

Elaboração de textos/ferramentas de apoio ao 
estudo Rute Abreu N.º de materiais didáticos e 

pedagógicos editados/produzidos 3 Sim 3

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem
Promover a partilha de conhecimento e 
experências entre Entidades e 
Estudantes/Professores

Área Cientifica de Contabilidade e Finanças Rute Abreu N.º de ações concretizadas 3 Sim 3

Organização e Gestão Interna Projetos, Protocolos e Parcerias

Representante da OCC na ESTG/IPG para a 
Licenciatura em Contabilidade e para o 
Mestrado em Gestão - Especilização em 
Contabilidade.

Representante da OCC na ESTG, no âmbito do 
protocolo de dispensa de estágio entre a OCC e a 
ESTG/IPG, para a Licenciatura em Contabilidade.

Direção da ESTG e Diretor de Curso N.º de entidades externas envolvidas 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Transversal Direção de curso Direção de Licenciatura em Energia e Ambiente e 
TeSP Manutenção Industrial Adérito Alcaso Nº direções 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Transversal Gestão de laboratórios
Coordenação do Centro de Eletrotecnia e Energia 
do IPG e da Estação em Energias Renováveis do 
CISE|UBI

Adérito Alcaso Nº laboratórios 4 Sim 4

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenador da UTC Coordenação da UTC de Engenharia e Tecnologia Maria João Gomes Nº cordenações 1 Sim 1

Organização e Gestão Interna Transversal Participação na FIT com os alunos de 
Gestão Divulgação dos Cursos Direção do Curso de Gestão N.º de eventos realizados 1 Não

Organização e Gestão Interna Transversal Renovação Socio Protector da AECA para a 
área da Contabilidade e Finanças

Desenvolvimento de competências científico, 
tecnológico e cultural Rute Abreu N.º de atividades/ações realizadas 1 Sim 1

Organização e Gestão Interna Transversal Melhoria do sistema de internet da Sala 4-10 
da ESTG Direção da ESTG e Presidência N.º de ações aprovadas 4 Sim 4
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem Membro do júri de provas académicas

Membro do júri de provas académicas de 
defesa do Projeto de Engenharia Topográfica; 
provas académicas de Mestrado na UBI; provas 
académicas de diferentes graus de ensino.

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de atividades académicas 
realizadas 15

Ensino Ensino e Aprendizagem Lecionação de módulo em curso 
complementar

Lecionação de módulo em curso complementar 
de Cadastro Predial, e outros cursos 
complementares.

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de ações concretizadas 2

Ensino Ensino e Aprendizagem Lecionação de unidades 
extracurriculares

Lecionação de unidades extracurriculares: 
Temas de Biologia e Geologia 10 - Estrutura e 
Dinâmica da Geosfera

Sónia Marques N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 25

Ensino Ensino e Aprendizagem Orientador ou coorientador de alunos Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de atividades académicas 
realizadas 9

Ensino Ensino e Aprendizagem Visita de estudo Visita de estudo Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de visitas de estudo realizadas 3

Ensino Ensino e Aprendizagem Webinar Webinar realizados no âmbito da lecionação da 
unidade curricular Sónia Marques

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

10

Ensino Ensino e Aprendizagem Proposta de novo CTeSP Proposta de novo CTeSP em Gestão de 
Informação Geoespacial

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de ações aprovadas 1

Ensino Ensino e Aprendizagem Membro de júri em representação do 
IPG

Membro de júri em representação do IPG na 
avaliação de relatórios de formação em 
contexto de trabalho da Pós-Graduação Técnico 
Superior de Segurança no Trabalho promovido 
pela Comunilog em parceria com o Instituto 
Politécnico da Guarda

Jorge Gregório N.º de atividades académicas 
realizadas 7

Ensino Formação, Cursos e Workshops Seminário/Workshop

Seminário/Workshop; Curso de Formação em 
"Monitorização Topográfica e Geotécnica"; 
Comissão de organização do Curso 
Complementar em Cadastro Predal

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

4

Ensino Formação, Cursos e Workshops Cursos de Formação; Lecionação de 
formação

Cursos de Formação no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional Guarda/Pinhel; 
lecionação de Formação ao Curso 
Complementar em Cadastro Predial

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 171
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Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Revisão de artigo

Revisão de artigo - Egitania Sciencia; Revisão 
de artigo - Geomorphology (Journal Elsevier); e 
em várias revistas científicas; revisor de artigos 
para conferências

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 20

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicação de artigos
Publicação de artigos em várias revistas 
científicas e livros; publicação de artigos em 
atas de congressos com arbitragem

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de artigos científicos 
apresentados 9

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Participação em cursos de curta 
duração, congressos, conferências 
seminários ou ações de formação

Participação em Congresso e Conferências 
Internacionais, e Seminários

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 6

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Participação em Seminário 
Internacional, com apresentação de 
artigo

Participação em Seminário Internacional: X 
SAPGU2021 E I SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
BRASIL - PORTUGAL, com apresentação de 
artigo; Participação na XXI Conferência AECA, 
com apresentação de trabalho (submissão e 
aceitação de trabalho na referida conferência - 
que foi aceite e apresentado na mesma. 
Trabalho considerado com atribuição de 
Diploma de Suficiência Investigadora.)

Elisabete Monteiro e Helena Saraiva N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 2

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Participação em Comissão Científica 
Internacional

Comissão Científica Internacional do evento 
ISGSR2022 8th International Symposium on 
Geotechnical Safety & Risk

Sónia Marques N.º de ações concretizadas 1

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Participação no Projeto de Biorresíduos

Participação no Projeto de Biorresíduos - 
Associação de Municípios da Cova da Beira (13 
municípios); Participação no Projeto de 
Biorresíduos - Câmara Municipal de Fornos de 
Algodres

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de ações de cooperação 2

Investigação & Desenvolvimento Formação, Cursos e Workshops Elaboaração de material didático 
(manuais) Elaboaração de material didático (manuais) Miguel Lourenço N.º de materiais didáticos e 

pedagógicos editados/produzidos 3

Investigação & Desenvolvimento Formação, Cursos e Workshops Palestras Participação em palestras; organização de 
palestras

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de atividades/ações realizadas 4

Investigação & Desenvolvimento Formação, Cursos e Workshops Ação de sensibilização
Ação de Sensibilização sobre Riscos 
Associados às Alterações Climáticas, no âmbito 
do Projeto AMCB Adapt

Jorge Gregório N.º de atividades/ações realizadas 1

Internacionalização Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto de investigação transfronteiriço Projeto de investigação transfronteiriço Docentes da Escola Superior de Saúde e 
Miguel Lourenço

N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 1

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Participação em ações de divulgação 
da oferta formativa do IPG

Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG; Divulgação de Oferta 
Formativa na Escola Profissional de Trancoso; 
cursos de: CTeSP em Gestão de Informação 
Geoespacial, licenciaturas em Engenharia 
Topográfica e Engenharia Civil e CTeSP em 
Cadastro Predial e Construção Civil e Obras 
Públicas.

Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia

N.º de campanhas de 
promoção/sensibilização realizadas 5

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Colaboração na organização, revisão e 
edição do livro

Colaboração na organização, revisão (alguns 
artigos da Parte 2 - Fundamentos Científicos e 
Tecnologias), edição do livro (244pp) de livro 
alusivo à efeméride e intitulado: 100 Anos 
Engenharia Geográfica/Geoespacial. https:
//www.ordemengenheiros.
pt/pt/atualidade/noticias/100-anos-engenharia-
geografica-geoespacial/

Elisabete Monteiro N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 1

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Prestação de serviços para entidades 
externas Prestação de serviços para entidades externas Miguel Lourenço e Joaquim Abreu N.º de serviços 

criados/implementados 5

Comunicação e Comunidade Transversal
Elaboração de conteúdos para planfleto 
de divulgação do CTeSP em Gestão de 
Informação Geoespacial do IPG

Elaboração de conteúdos para planfleto de 
divulgação do CTeSP em Gestão de Informação 
Geoespacial do IPG

Elisabete Monteiro N.º de ações concretizadas 1

Comunicação e Comunidade Outro Membro do Conselho de Administração 
da Águas de Coimbra

Membro do Conselho de Administração da 
Águas de Coimbra Helena Simão N.º de ações de cooperação 1

Comunicação e Comunidade Outro Presidente da Mesa da Assembleia 
Regional do NRC da APRH

Presidente da Mesa da Assembleia Regional do 
NRC da APRH Helena Simão N.º de ações de cooperação 1

Organização e Gestão Interna Transversal Direção de curso Direção de cursos (licenciatura e CTeSP) Docentes da UTC de Engenharia e 
Tecnologia N.º de direções 2

Organização e Gestão Interna Transversal Gestão de laboratórios Gestão/coordenação de laboratórios Miguel Lourenço e Helena Simão N.º de laboratórios 2
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Organização e Gestão Interna Transversal Membro do júri do concurso para 
seleção e seriação das candidaturas

Membro do júri do concurso para seleção e 
seriação das candidaturas dos alunos 
internacionais para ingresso nos CTeSP

Jorge Gregório N.º de ações concretizadas 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Corpo docente altamente qualificado. Número insuficiente de docentes de carreira para fazer face às necessidades de distribuição de serviço docente e às solicitações externas.

Forte motivação e flexibilidade dos docentes para responder às necessidades do mercado. Constrangimentos na promoção do pessoal docente.

Aumento da oferta formativa especializada. Elevada carga horária de alguns docentes e demasiada burocracia reduzem capacidade de investigação.

Capacidade de atração de novos públicos (Brasil e PALOP). Reduzidos índices de mobilidade docente

Participação relevante de docentes em projetos/parcerias nacionais e internacionais. Número elevado de unidades curriculares e/ou horas letivas atribuídas aos docentes condiciona as atividades de investigação

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)
Eventual vinda de estudantes internacionais de outras proveniências como fator positivo em termos de financiamento e aumento do 
corpo docente. Limitações impostas pela pandemia por Covid 19 ao processo de ensino aprendizagem

Reforço das atividades de cooperação com a comunidade da Guarda e da Região. Corpo docente envelhecido

Reforço da componente de formação ao longo da vida. Despovoamento da região e redução de alunos em idade escolar

Reforço das atividades de cooperação com as Instituições de Ensino da Região. Maior procura dos grandes centros urbanos por parte dos estudantes
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

Neste eixo destaca-se o número de atividades de Formação, Cursos e Workshops e visitas de estudo organizadas pelos docentes e que têm como objetivo contribuir para melhorar a formação integral dos estudantes e a facilitar a sua inserção na vida ativa numa 
perspetiva de carreira. 
Salienta-se ainda a capacidade de adaptação às condicionantes da pandemia.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

Constata-se que é importante incrementar a produção científica resultante de atividades de Investigação e Desenvolvimento, sendo por isso necessário que a Instituição continue a investir nestes domínios e que reforce os apoios concedidos aos Docentes como 
medida de estímulo à investigação (por exemplo, redução do número de horas letivas e UC atribuídas a cada docente, simplificação/redução de procedimentos administrativos, entre outras).

EIXO III
Internacionalização

Destaca-se pela positiva a formalização de vários protocolos de colaboração realizados entre o IPG e Universidades do Brasil, resultantes do trabalho desenvolvido por docentes afetos à UTC de ET. É importante continuar a investir em parcerias internacionais, 
assim como na participação em programas de mobilidade, tendo em conta que ambas as vertentes foram muito prejudicadas pela pandemia.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

Observa-se com agrado o envolvimento da comunidade académica com a sociedade civil da Guarda e da Região, evidenciado pelas iniciativas elencadas (palestras, jornadas, cursos de formação, workshops). A prestação de serviços ao exterior é outra vertente a 
desenvolver no futuro.

EIXO V
Organização e Gestão Interna As atividades desenvolvidas neste eixo revelam capacidade de mobilização e iniciativa, devendo ser melhorada a resposta às necessidades internas e externas da instituição.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops Seminários e tertúlias

Realização de seminários e/ou tertúlias, no âmbito 
de UC ou grupo de UC, com convidados do IPG ou 
externos que abordem questões gerais 
complementares aos conteúdos programáticos das 
UC dos cursos da ESTH e/ou à formação holística 
que se pretende prestar aos estudantes e que serão 
promovidos através da divulgação à comunidade 
educativa.

A responsabilidade da organização destas 
atividades será do ou dos docentes da ou das 
UC envolvidas e/ou alunos da ou das respetivas 
UC ou dos Núcleos de curso da ESTH.

N.º de ações concretizadas 3 Sim 10

Ensino Formação, Cursos e Workshops Formações e workshops

Realização de ações de formação, com convidados 
do IPG ou externos que proporcionem 
conhecimentos e práticas complementares aos 
facultados nas UC dos cursos da ESTH e que serão 
promovidos através da divulgação à comunidade 
educativa e ou exterior à ESTH.

A responsabilidade da organização destas 
atividades será de um ou mais docentes ou de 
algum órgão ou serviço interno da ESTH e 
eventualmente de alunos dos Núcleos de curso 
da ESTH.

N.º de ações concretizadas 2 Sim 4

Ensino Ensino e Aprendizagem Aulas abertas

Realização de aulas abertas, no âmbito de UC, com 
convidados do IPG ou externos que abordem 
questões particulares de aprofundamento ou 
complementares aos conteúdos programáticos das 
UC dos cursos da ESTH  e que poderão ser 
promovidas através da divulgação à comunidade 
educativa.

A responsabilidade da organização destas 
atividades será do docente da UC respetiva. N.º de ações concretizadas 6 Sim 16

Ensino Ensino e Aprendizagem Visitas de estudo

Realização de visitas de estudo, no âmbito de UC 
ou grupo de UC, com objetivos de aprofundamento 
ou de complementaridade aos conteúdos 
programáticos das UC dos cursos da ESTH e de 
formação holística com contacto com a realidade 
envolvente que se pretende prestar aos estudantes.

A responsabilidade da organização destas 
atividades será do ou dos docentes da ou das 
UC envolvidas e e eventualmente de alunos da 
ou das respetivas UC ou dos Núcleos de curso 
da ESTH.

N.º de ações concretizadas 6 Sim 5

Ensino Eventos e Iniciativas Poliempreende

Participação de equipas de estudantes e orientação 
de docentes num concurso de projetos envolvendo 
inovação e emprendedorismo. Realiza-se uma 
Oficina Poliempreende  no âmbito do concurso no 
Ensino Superior que envolve a comunidade escolar 
das instituições de Ensino Superior Politécnico 
poetuguesas e que conta com a participação do 
IAPMEI.

Aida Maria de Brito Martins (UDI/IPG) N.º de equipas inscritas >=2 Sim 3

Ensino Eventos e Iniciativas Exibição de filmes e outras atividades lúdicas 
de aprendizagem

Exibição de filmes ou relaização de atividades 
lúdicas de aprendizagem (jogos, concursos, etc.) 
que proporcionem formas diferentes de 
complementar os conhecimentos facultados nas UC 
dos cursos da ESTH e de lhes apresentar visões 
variadas do mundo, e em particular das áreas 
nuclaeres da ESTH, e que serão promovidos 
através da divulgação à comunidade educativa.

A responsabilidade da organização destas 
atividades será do ou dos docentes da ou das 
UC envolvidas.

N.º de ações concretizadas 2 Sim 6

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Publicações científicas
Promover a partilha de conhecimento científico 
atarvés de publicações de artigos científicos, livros 
ou capítulos de livros.

A responsabilidade direta é de todos os docentes 
da ESTH/IPG. N.º de artigos científicos apresentados 8 Sim 8

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Participação com comunicação em eventos 
científicos.

Promover a partilha de conhecimento científico 
através de participações com comunicação em 
eventos científicos nacionais e internacionais, 
estabelecendo contactos que potenciam trabalhos, 
projetos e parcerias entre docentes e instituições.

A responsabilidade direta é de todos os docentes 
da ESTH/IPG.

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 5 Sim 1
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Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos ISITH 5 Simposium realizado e organizado na ESTH/IPG com 
apresentação de artigos científicos. Comissão Organizadora a definir N.º de comunicações científicas 

apresentadas >10 Sim 12

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Jornadas de Enoturismo Promoção e partilha de conhecimentos relacionados com 
a temática em questão. UTC TH (Coordenador Prof. Adriano Costa) N.º de inscritos/participantes 100 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Observatório de Turismo da Serra da Estrela 
(OTSE)

Reativação do OTSE, numa perspetiva de integração de 
estudantes e docentes em projetos de investigação 
aplicada, geração de indicadores sobre o setor e 
colaboração com as entidades relacionadas com turismo 
nos municípios do território da Serra da Estrela.

Docente ou docentes a definir. N.º de ações concretizadas 2 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Parcerias e protocolos com entidades e empresas

Promover a transferência de conhecimento, cumpriindo a 
missão de apoiar o desenvolvimento local e regional e 
aproximando o tecido empreasarial e instutucional da 
ESTH/IPG.

A direção da ESTH/IPG N.º de ações concretizadas 2 Sim 3

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Internacional docente (Outgoing)

Promover nos docentes da ESTH a experiência 
internacional e conhecimento de outras realidades e 
práticas educativas de ensino e de aprendizagem, 
podendo ainda estimular possíveis investigações 
conjuntas.

GMC N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 3 Não

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Internacional docente (Incoming)

Receber docentes de instituições estrangeiras, dando-lhes 
a experiência de conhecerem a nossa realidade e práticas 
educativas e podendo receber dos mesmos a partilha de 
conhecimentos e experiências e potenciando 
investigações conjuntas.

GMC N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 2 Sim 4

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Internacional de Estudantes  
(Outgoing)

Promover nos alunos da ESTH a experiência internacional 
e conhecimento de outras realidades e práticas de 
aprendizagem e vivências enriquecedoras a nível 
académico, profissonal e pessoal.

GMC N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 8 Sim 8

Internacionalização Internacionalização Mobilidade Internacional de alunos 
(Incoming)

Promover nos alunos de instituições estrangeiras a 
experiência de conhecerem a nossa realidades e práticas 
de aprendizagem, bem como vivências enriquecedoras a 
nível académico, profissonal e pessoal, podendo os 
nossos alunos, docentes e funcionários benefeciarem das 
partilhas que eles trouxerem e partilharem.

GMC N.º de estudantes internacionais 
envolvidos em iniciativas do IPG 15 Sim 5

Internacionalização Internacionalização Estágios Erasmus/Internacionais
Promover nos alunos da ESTH a experiência internacional 
e conhecimento de outras realidades práticas que podem 
contribuir para o seu crescimento e enriquecimento 
profissional. 

GMC e GESP/ESTH N.º de estágios curriculares recebidos 5 Sim 2

Internacionalização Projetos, Protocolos e Parcerias
Processo de dupla titulação para o curso de 
Turismo e Lazer com as Universidades de 
Salamanca e Valladolid

Continuação do processo de dupla titulação para o 
curso de Turismo e Lazer com as Universidades de 
Salamanca e Valladolid, que pode ser uma mais 
valia para os estudantes das nossas instituições.

Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG e 
UTC de Turismo e Hotelaria N.º de ações concretizadas 1 Não

Internacionalização Projetos, Protocolos e Parcerias
Estabelecimento de protocolos com 
instituições, instituições de ensino superior 
e/ou empresas estrangeiras com atividade 

Reforço do estabelecimento de protocolos com 
instituições, instituições de ensino superior e/ou 
empresas estrangeiras com atividade nas áreas 
fundamentais da ESTH/IPG.

GMC ou Direção da ESTH/IPG N.º de protocolos/parcerias criadas 3 Sim 1

Internacionalização Eventos e Iniciativas Atividade de receção e integração 

Realização de atividades de receção e integração 
de forma a facilitar o "encaixe" dos alunos em 
mobilidade internacional na ESTH na nossa 
realidade e estimular positivamente as experiências 
a viver na nossa instituição, fomentando uma ideia 
positiva da ESTH/IPG que possa ser transmitida nas 
instituições de origem dos alunos.

GMC N.º de ações concretizadas 2 Sim 2

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade não docente 
Outgoing

Promover no pessoal não docente da ESTH a 
experiência internacional e conhecimento de outras 
realidades e práticas funcionais

GMC N.º de não docentes do IPG em 
programas internacionais 2 Não

Internacionalização Internacionalização Promoção de atividades de integração dos 
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos 
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas 
culturais

GMC N.º de eventos realizados 2 Sim 1

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas ESTH Move

Participação institucional, de preferência com alunos 
dos vários cursos, em ações de 
divulgação/promoção da ESTH/IPG junto de feiras e 
escolas secundárias ou profissionais com áreas de 
interesse comum.

Direção da ESTH/IPG, GESP/ESTH/IPG, 
Coordenadores de Curso, Núcleos de curso N.º de ações de promoção realizadas 5 Sim 7

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Dia aberto da ESTH/IPG

Realização num dia de diversas iniciativas tais como 
palestras, workshops, entre outras atividades que 
irão proporcionar alunos de outras instituições de 
ensino secundário e/ou profissional uma jornada 
diferente e de contacto com a realidade do ensino 
superior.

Direção da ESTH/IPG, GESP/ESTH/IPG, 
Coordenadores de Curso, Núcleos de curso N.º de inscritos/participantes 50 Não
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Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Business Day

Realização de atividade para a qual são convidadas 
empresas para visitarem a ESTH/IPG e se 
apresentarem com as suas propostas de 
recrutamento e os seus programas de estágio aos 
estudantes dos vários cursos da ESTH/IPG ao 
mesmo tempo que promovem as suas marcas. Do 
evento vão constar diferentes atividades como 
palestras, workshops, entrevistas orientadas para a 
inserção no mercado de trabalho e no 
desenvolvimento de soft skills.

Direção da ESTH/IPG, Coordenadore de curso, 
GESP/ESTH/IPG N.º de empresas recebidas 8 Sim 13

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Feiras nacionais de divulgação da oferta 
formativa  (Futurália e Qualifica)

Participação institucional do IPG em feiras nacionais 
de divulgação da oferta formativa, mas com alunos 
dos vários cursos da ESTH/IPG, em ações de 
divulgação/promoção da oferta formativa e de 
algumas competências adquiridas.

GIC/IPG, Direção da ESTH/IPG, Coordenadores 
de curso, Nícleos de curso N.º de ações concretizadas 2 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Feiras regionais

Participação em feiras regionais com docentes e 
alunos dos vários cursos da ESTH/IPG, em ações 
de divulgação/promoção da oferta formativa e de 
algumas competências adquiridas.

GIC/IPG, Direção da ESTH/IPG, Coordenadores 
de curso, Nícleos de curso N.º de ações concretizadas 2 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Trophy Challenge ESTH - Tourism Limits

Preparação e conceção de um evento/concurso com 
os objetivos de: estimular o gosto e o estudo pelo 
turismo; promover os cursos da ESTH; convidar os 
alunos de escolas secundárias.

Docentes Fernando Florim de Lemos e Vítor 
Roque N.º de sessões/reuniões realizadas 3 Não

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Prestação de serviços à comunidade

Demonstração de competências adquiridas e reforço 
prático dos conteúdos lecionados, dando resposta a 
algumas solicitações da sociedade para prestação 
de de serviços nas áreas fundamentais da 
ESTH/IPG.

Direção da ESTH/IPG, Coordeandores de curso, 
docentes envolvidos N.º de ações concretizadas 3 Sim 9

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Atividades culturais da sociedade envolvente 
à ESTH/IPG

Participação e envolvimento da ESTH/IPG em 
atividades culturais inseridas no meio envolvente da 
ESTH/IPG.

Direção da ESTH/IPG, órgãos da ESTH/IPG, 
Coordenadores de curso N.º de ações concretizadas 2 Sim 3

Comunicação e Comunidade Informática e Tecnologias da Informação Site da ESTH/IPG Atualização do Website da ESTH/IPG Direção da ESTH/IPG N.º de ações concretizadas 1 Sim 1

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Voluntariado e ações desenvolvidas nesse 
âmbito

Promoção e apoio ao voluntariado e ações 
desenvolvidas nesse âmbito, nomeadamente em 
parceria com o CAOJ-Coimbra (Delegação de Seia).

Direção da ESTH/IPG N.º de ações concretizadas 2 Sim 5

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Articulação com Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Profissionais da região 

Promoção de reuniões com as direções do 
Agrupamento de Escolas de Seia e Escolas 
Profissionais da região para aumemntar a interação 
e aproximação, bem como articular possíveis ações 
conjuntas.

Direção da ESTH/IPG N.º de reuniões técnicas realizadas 4 Sim 2

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Reuniões preparativas para os estágios

Realização de reuniões preparatórias de estágios 
2020/2021 (TeSP e Licenciaturas) que servem para 
esclarecer dúvidas, para definir os procedimentos e 
para realização das escolhas dos estágios.

GESP/ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Almoço de fim de ano letivo Realização do tradicional Almoço de Final de Ano 
Letivo que serve para construir um espírito de grupo. 

Direção da ESTH/IPG
 Docentes das áreas técnicas dos cursos da 
ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes 120 Sim 120

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Almoço de Natal
Realização do tradicional Almoço de Natal, com 
distribuição de "prendas", que serve para construir 
um espírito de grupo.

Direção da ESTH/IPG, docentes das áreas 
técnicas dos cursos da ESTH/IPG N.º de inscritos/participantes 120 Sim 120

Organização e Gestão Interna Formação, Cursos e Workshops Ações de formação dos funcionários e/ou 
docentes

Promoção de ações de Formação para pessoal 
docente e/ou não docente por forma a garantir 
aquisição e/ou aprofundamento de competências 
essenciais para uma melhoria na prestação de 
serviços e/ou do exercício profissional.

Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas 2 Sim 1

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem
Reflexão sobre a reformulação da oferta 
educativa e a possibilidade e interesse de 
criação novos ciclos de estudo. 

Reflexão sobre a oferta formativa da ESTH/IPG 
tendo em consideração os recursos disponíveis da 
UO e os objetivos e missão da ESTH/IPG, bem 
como o quadro nacional e regional da oferta e da 
procura formativa nas áreas fundamentais da 
ESTH/IPG.

Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG, UTC 
TH, Coordenadores de curso N.º de atividades/ações realizadas 3 Sim 3

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Propostas de aquisição de publicações para 
a Biblioteca da ESTH/IPG

Promover junto dos docentes a submissão de 
propostas de aquisição de publicações que possam 
enriquecer o espólio da Biblioteca da ESTH/IPG e 
permitir aos docentes e estudantes a consulta de 
acervo atual, diversificado e focado nas áreas 
fundamentais da ESTH/IPG.

Docentes, UTC TH, Direção da ESTH/IPG N.º de requisições/solicitações 
recebidas 10 Sim 6

Organização e Gestão Interna Outro Construção de balneários na ESTH/IPG

Elaboração do projeto e início da construção de 
balneários na ESTH/IPG pelanecessidade dos 
mesmos e por indicação e compromisso assumido 
para com a A3ES.

Presidência do IPG, GIME, Direção da 
ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas 1 Não
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Organização e Gestão Interna Outro Manutenção do edifício e envolvente da 
ESTH/IPG

Manutenção do edifício da ESTH/IPG e a envolvente 
ao mesmo, em especial a tentativa de resolução dos 
problemas de inflitrações de água.

Presidência do IPG,  Direção da ESTH/IPG N.º de intervenções realizadas 3 Sim 3

Organização e Gestão Interna Outro Melhorias de condições na Residência da 
ESTH/IPG

Melhoria nas condições da Residência Escolar da 
ESTH/IPG. Direção da ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas 2 Sim 2
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Organização e Gestão Interna Outro Rastreio de Covid-19 Rastreio de Covid-19 Direção de ESTH/IPG
ESS/IPG N.º de inscritos/participantes 99

Organização e Gestão Interna Transversal Envio de carta aos estudantes finalistas

Envio de carta aos finalistas pelo facto de, 
devido à pandemia, não ter sido realizada a 
Semana Académica e a Missa de Benção de 
Pastas

Direção de ESTH/IPG
N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstra
ção realizadas

1

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Concurso Participação no concurso TASTE FRANCE "O 
INGREDIENTE MESTRE"

Direção de ESTH/IPG
Jorge Morgado

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstra
ção realizadas

1

Ensino Eventos e Iniciativas Cocktail de Finalistas da ESTH/IPG Cocktail de Finalistas da ESTH/IPG Comissão de Finalistas da ESTH/IPG
N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstra
ção realizadas

1

Ensino Eventos e Iniciativas Concurso Concurso Enogastronómico
Adriano Costa
Estudantes da UC de Oreganização e 
Gestão de Eventor (GH3 + RC3 + TL3)

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstra
ção realizadas

1

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Dia Mundial do Turismo
Comemoração do Dia Mundial do Turismo - 
27.09.2021 - TURISMO para um crescimento 
INCLUSIVO

Direção de ESTH/IPG N.º de ações concretizadas 1

Ensino Formação, Cursos e Workshops Link Me Up - 1000 ideias Link Me Up - 1000 ideias
Direção da ESTH
Coordenação da licenciatura em Gestão 
Hoteleira

N.º de ações concretizadas 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

- Dinamismo no eixo Ensino e âmbito de atividade Formação Cursos e Workshops com uma forte componente ao nível de ações, aulas 
abertas, concursos, workshops, bem como seminários, sendo bastante diversificadas as temáticas e os responsáveis das mesmas. 
- Apesar da pandemia Covid-19, conseguiu-se mostrar na ESTH capacidade de adaptação e resiliência por parte dos docentes e 
estudantes. 
- Outro ponto forte é, no eixo Comunicação e Comunidade, a ligação à comunidade (numa relação biunívoca), apesar do quadro 
pandémico em grande parte do ano, com algumas prestações de serviços de catering (na ESTH e fora dela) em que foi reconhecida a 
qualidade das nossas formações e dos nossos estudantes. Além disso, nesse eixo, mas no âmbito da informação e comunicação, houve 
um forte empenho em estar presente, mesmo que virtualmente, em vários eventos, bem como no acolhimento de várias escolas, no 
sentido de divulgar e promover a nossa oferta, condições e qualidade. Procurou-se também continuar a reforçar laços com as escolas 
dos vários níveis de ensino, e em particular as do ensino secundário e profissional, na envolvência da ESTH de forma a articular a oferta 
formativa e potenciar as complementaridades existentes.

- A pandemia continuou a dificultar a melhoria nos números da Internacionalização que apresenta valores relativamente baixos.
- Ao nível da Investigação & Desenvolvimento também a pandemia dificultou algumas ações e mantem-se a componente de projetos 
diminuta.
- O Plano de Atividades é elaborado por ano civil, e não por ano letivo, o que leva a um desfasamento, o que leva a alguma dificuldade 
na participação de todos os docentes (devido à variabilidade de ano para ano e de semestre para semestre) na apresentação de 
propostas.
- Devido ao reduzido número de docentes que integram a ESTH, há em geral uma sobrecarga da carga horária (letiva e administrativa), 
o que dificulta por vezes o desenvolvimento de mais ações.  

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

- Ao nível da Organização e Gestão Interna mantém-se a necessidade de fortalecer a componente de formação para o pessoal não 
docente.
- A análise de adaptação da oferta formativa no âmbito do Ensino e aprendizagem no eixo da Organização e Gestão Interna.
- Através das participações em eventos científicos e investigações e publicações, no eixo Investigação & Desenvolvimento, procurar 
potenciar a participação em projetos, apesar da sistemática dificuldade em aceder às candidaturas à FCT. 
- Potenciar, ainda mais, e através da Internacionalização – docentes incoming, a Investigação & Desenvolvimento.
-No âmbito da Informação e Comunicação, no eixo Comunicação e Comunidade, aproveitar os pontos fortes referidos para uma 
transmissão mais impactante e incisiva da nossa qualidade de Ensino e aprendizagem e da nossa ligação à Comunidade, bem como 
aproveitar a experiência em relação à utilização das plataformas online para potenciar “novas” formas de fazer aquela transmissão. 
- Exploração mais efetiva dos acordos de parceria na área das novas tecnologias ligadas ao setor do turismo.
- Possibilidade de abertura de novos concursos nas áreas da hotelaria, da restauração e do Turismo. 
- Sistema de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino profissional, retirando a necessidade de realização de exames 
nacionais.

- O sistema de apoios à Investigação & Desenvolvimento ser pouco favorável aos investigadores com pouca experiência e inseridos em 
grupos localmente com pouca “massa crítica”.
- Algumas limitações económicas podem pôr em risco uma necessária melhoria no processo de Comunicação (Comunicação e 
Comunidade) e algumas situações na Organização e Gestão Interna, bem como a Investigação & Desenvolvimento.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

No eixo Ensino realizou-se apenas 1 visita de estudo havendo 6 previstas, o que foi reflexo do cenário imposto pela pandemia, em termos de aulas abertas realizaram-se 16 (mais 10 do que o previsto), em termos de seminários e tertúlias realizaram-se 10 (mais 7 do 
que o previsto), relativamente a formações e workshops concretizaram-se 5 (mais 3 do que o previsto), mostra bem a capacidade de adaptação e de aproveitamento de oportunidades para proporcionar aos estudantes da ESTH a melhor experiência 
formativa/aprendizagem possível, tentando compensar a diminuição de visitas de estudo e reforçando a resiliência e adaptação ao contexto pandémico. Em termos de participação no Poliempreende participaram 3 equipas, o que estava dentro do previsto, contudo, 
nenhuma chegou ao final do processo, que é algo que terá que ser revisto. Refere-se, ainda, que no âmbito de eventos e iniciativas se realizaram 5 exibições de filmes e 1 exposição de cartazes, tendo superado as 2 ações previstas. Os desvios ao previsto devem-
se ao Plano de atividades ser por ano civil e não ano escolar, ao facto de o corpo docente ter alguma variabilidade de ano para ano e de semestre para semestre e ainda a uma constante adaptação às oportunidades que vão surgindo, principalmente no contexto da 
pandemia e do confinamento.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

No eixo Investigação & Desenvolvimento e no âmbito da Investigação, Publicação e Eventos Científicos: mantém-se uma exígua ação ao nível de projetos de investigação, embora, e apesar da pandemia, se tenham atingido os objetivos em termos de divulgação da 
produção científica através da publicação de artigos, bem como no que diz respeito à participação em eventos científicos; contudo alguns docentes não responderam em tempo útil ao pedido de informação pelo que haverá uma forte probabilidade de se terem 
superado as metas. A este nível reitera-se que se deve ter em conta que há uma evidente carga horária excessiva (quer letiva, quer administrativa) que obriga a um esforço redobrado e difícil para realizar alguma investigação de qualidade. Além disso, apesar de não 
se terem realizado as previstas Jornadas de Enoturismo, devido à pandemia, é importante realçar a realização do ISITH5 em que foram atingidos ou superados os vários objetivos, nomeadamente o superar das 10 comunicações científicas previstas e a presença 
marcante do Prof. Stanislav Ivanov. Pode, ainda, referir-se que no âmbito dos projetos, protocolos e parcerias se realizaram 3 ações (mais 1 que o previsto) e que não se tendo reativado o OTSE, como perspetivado, foi ativado no IPG o TurLab com o qual a 
ESTH/IPG está intimamente ligado e através do qual se podem atingir vários dos objetivos previstos.

EIXO III
Internacionalização

Ao nível da Internacionalização: relativamente à participação dos docentes em programas de mobilidade a meta era de 2 in coming, tendo-se concretizado 4, e de 2 out going não se tendo concretizado qualquer saída, situação que se deverá inverter no futuro; para a 
participação de estudantes em programas de mobilidade, apesar da pandemia, houve no 5 estudantes in coming de programas internacionais (menos 10 do que previsto), e 8 out going (o mesmo que estava previsto); além disso, realizaram-se 2 estágios Erasmus, 
estando previstos 5. De realçar ainda que o processo de dupla titulação previsto não se realizou, sendo um processo a repensar, e que se continuaram a realizar atividades de receção e de integração. Esta área continuou afetada pela pandemia e todos os 
problemas de mobilidade internacional a ela associados que tornaram impossível o alcançar algumas das metas inicialmente propostas aos vários níveis. Ainda assim, há potencial para melhorar os números pré-pandemia, em particular com a postura de pro-
atividade da Presidência do IPG e do GMC à qual a ESTH se pretende associar. 

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

No eixo Comunicação e Comunidade: e em relação à prestação de serviços de catering em eventos e atividades diversas, apesar da pandemia, realizaram-se 8 atividades (mais 5 do que o previsto), em especial no fim do ano 2021 (início do ano letivo 2021/2022), o 
que permitiu novamente aos nossos estudantes a concretização deste tipo de atividades que eram usuais e tão importantes para a sua formação “real”; ao nível da divulgação dos cursos da ESTH/IPG estavam previstas 5 ações, mas realizaram-se 7 ações de 
apresentação da escola. Além disso, de realçar a realização online do Business Day com a participação de 13 empresas (mais 5 que o previsto). Por outro lado, não se realizou o Dia aberto, nem a participação em Feiras regionais e nacionais, nem o evento previsto 
Trophy Challenge ESTH – Tourism Limits. É ainda de realçar que foi sendo feito o trabalho de atualização do site da ESTH/IPG, apesar do processo de rebranding, bem como o envolvimento com a comunidade em ações no âmbito dos Direitos Humanos e a 
continuação da promoção da articulação com as escolas de vários níveis da região. Esta foi também uma área afetada pelas limitações impostas pela pandemia, tendo naturalmente impedido a aplicação de conhecimentos dos alunos, diminuído a divulgação da 
ESTH e da formação aqui ministrada, enfraquecido o estreitamento da relação com a comunidade e com o tecido empresarial, bem como impedido a entrada de alguns fundos para o IPG. 

EIXO V
Organização e Gestão Interna

No eixo Organização e Gestão Interna: Foi realizada uma ação de formação para pessoal não docente, embora estivessem previstas 2, sendo esta situação algo ainda a melhorar; no processo de revisão da oferta formativa foram apresentados à Presidência do IPG 
um novo mestrado, uma nova licenciatura e uma sugestão para eventual novo TeSP, tendo sido aceite apenas a proposta de nova licenciatura, tendo esta sido submetida; em termos de manutenção e melhoramentos dos equipamentos, edifício e mobiliário foram 
realizadas várias intervenções e melhorias tanto na Residência, como na ESTH (no edifício e na sua envolvência), tendo atingido ou superado as metas estabelecidas; em termos de propostas de aquisição de obras para a Biblioteca foram registadas 6 requisições 
(menos 4 que o previsto), mas foram feitas neste período bastantes novas aquisições (ou por compra ou doação), muitas delas com requisições de anos anteriores. De realçar que a ação prevista e mais uma vez não realizada foi a da construção dos Balneários que 
é um melhoramento fundamental e que deveria ser uma prioridade do IPG para a ESTH/IPG. É também fundamental que o IPG reforce o plano de ações implementado para o pessoal não docente do IPG e, naturalmente para o da ESTH/IPG.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem Projeto CTeSP - POCH para diversos anos 
letivos

Execução física e financeira do Projeto CTesP - 
POCH Equipa de projetos UDI, Diretores de CTeSP Taxa de execução das atividades 

previstas 50 Ainda a decorrer

Ensino Ensino e Aprendizagem Projeto CTeSP - CENTRO para diversos 
anos letivos

Execução física e financeira do Projeto CTesP - 
CENTRO Equipa de projetos UDI, Diretores de CTeSP Taxa de execução das atividades 

previstas 50 Ainda a decorrer

Ensino Eventos e Iniciativas Ação Cultural, Desportiva ou Artística Realização e participação em ação Equipa da UDI N.º de ações 5 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Cursos com Entidades Externas Realização e participação em ação formativa Equipa da UDI N.º de formandos aprovados 50 Sim 280

Ensino Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto de Inovação Pedagógica Projeto de cooperação entre Politécnicos Professora Natália Gomes Taxa de aprovação/conclusão 100 Ainda a decorrer

Ensino Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos de Investigação da FCT Proposta de projeto da FCT Investigadores da UDI N.º de projetos apresentados 2 Sim 1

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Eventos Apresentação de Comunicações Investigadores da UDI N.º comunicações de trabalho cientifico 100 Sim 135

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Revistas Publicação de trabalhos científicos Investigadores da UDI N.º trabalhos cientificos publicados 80 Sim 75

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Poster Publicação de trabalhos científicos Investigadores da UDI N.º trabalhos cientificos publicados 40 Sim 26

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Artigos científicos revistos Revisões de artigos científicos em revistas Investigadores da UDI N.º de revisões 40 Não

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto de transferencia de conhecimento Projeto de cooperação entre Politécnicos Grupos de investigadores da UDI Taxa de aprovação/conclusão 100 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Incubadora Itinerantes de Inovação Social Projeto de Inovação Social entre parceiros Grupo de investigadores da UDI Taxa de aprovação/conclusão 100 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos POCTEP Execução física e financeira de Projetos Investigadores da UDI Taxa de execução das atividades 50 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos Execução física e financeira de Projetos Prof.ª Dra. Paula Coutinho Taxa de execução das atividades 50 Ainda a decorrer



2

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos Execução física e financeira de Projetos Prof.ª Dra. Teresa Paiva Taxa de execução das atividades 50 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto EUROAGE 4E Execução física e financeira de Projetos Prof.ª Dra. Carolina Vila-Chã Taxa de execução das atividades 51 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Rede de Infraestruturas de investigação Atividades de organização Direção da UDI N.º de ações concretizadas 2 Sim 2

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto de Coesão Territorial Execução física do projeto Direção da UDI Taxa de conclusão de projetos 100 Ainda a decorrer

Investigação & Desenvolvimento Transversal Poliempreende Regional (2021) Apresentação de projetos e ideias Investigadores da UDI N.º de projetos e ideias 3 Sim 10

Investigação & Desenvolvimento Transversal Policasulos Empresas, ideias e projetos Investigadores da UDI N.º de empresas, ideias e projetos 3 Sim 1

Internacionalização Internacionalização Projetos de Internacionalização Apresentação de propostas Direção da UDI, Equipa de projetos da UDI N.º de propostas apresentadas 2 Sim 2

Internacionalização Internacionalização Egitanea Scicencia Artigos publicados Investigadores da UDI N.º de artigos publicados 20 Sim 29

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Ações com a CIM BSE Eventos programados e realizados Investigadores da UDI N.º de ações concretizadas 2 Sim 2

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Anuários Comunicar Ciência no IPG Equipa da UDI - Diogo Chouzal e Cristina Castro N.º de anuários 3 Sim 2

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Parceria com entidades diversas Actividades de organização Direção da UDI N.º de ações concretizadas 14 Sim 10

Organização e Gestão Interna Informação e Comunicação Bases de Dados Bibliográficas Aquisição de Bases de Dados Direção da UDI N.º de ações 2 Sim 0

Organização e Gestão Interna Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos de Desmaterialização Projeto de redução de arquivo UO e UF do IPG N.º de ações 4 Não

Organização e Gestão Interna Transversal Organização da Equipa Técnicos para gestão de plataformas dos Projetos Direção da UDI N.º de recursos 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Transversal Bolseiros de Investigação Projetos de Investigação & Desenvolvimento Direção da UDI N.º de recursos 4 Sim 17
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Capacidade de trabalho de 3 colaboradores da UDI; Recursos humanos insuficientes e devidamente qualificados para as diversas necessidades do trabalho a ser desenvolvido na UDI;

Produção de documentos de informação interna e informação pertinente de promoção e divulgação da ciência na comunidade IPG; Centro de custos com afetação de recursos financeiros orçamentados para gestão da UDI de modo a promover a investigação, inovação 
e empreendedorismo.

Experiência em gestão de projetos com taxas de execução física e financeira elevada, mas com necessidade de reforço de RH dado o 
aumento do n.º de projetos, sobretudo do PRR;

Reduzida colaboração das unidades orgânicas do IPG no trabalho desenvolvido na UDI, sobretudo na formação;

Experiência em projetos que potenciam a atividade da UDI no âmbito do empreendedorismo e inovação, capacitando também os 
docentes para a aprendizagem ativa.

Dificuldades relativas à gestão da transferência do conhecimento e tecnologia para as organizações.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Possibilidade de financiamento das atividades de investigação e investigação aplicada, em termos nacionais e internacionais; Forte concorrência no acesso a fundos financeiros.

Articulação de entidades para trabalho em rede e de cooperação, quer empresarial quer institucional; Tecido empresarial reduzido em termos de capacidade financeira e densidade empresarial na região envolvente;

Desenvolvimento da investigação de qualidade para a avaliação do desempenho dos investigadores; Perceção da abertura do IPG para colaborar no contexto empresarial e organizacional na região e a nível nacional.

Políticas nacionais e europeias de investigação que incentivam a investigação científica e aplicada.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino Execução progressiva a nível físico e financeiro dos projetos CTeSP desde 2015, que têm resultado em financiamento para o IPG neste ano. Programação do novo modelo de pós-grafduações executivas para o IPG e execução de 2 (Enoturismo e Logística).

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

A execução dos projetos em curso potenciou as ações de promoção do empreendedorismo. Foi possível promover a fazer parte de redes nacionais e internacionais de promoção da investigação e investigação aplicada. Porém, a UDI depara-se com diversas
dificuldades que resultam do seu modelo dos últimos anos, em particular resultantes das situações limitadoras do seu desempenho e por falta de reorganização e de recursos humanos. Potencial de desenvolvimento resultantes do Projeto dos RHAQ.

EIXO III
Internacionalização

A UDI tem diversas atividades não previstas neste âmbito que dependem da oportunidade, da colaboração com outros investigadores e docentes e outros parceiros. A colaboração de alguns investigadores permitiu continuar a apostar na candidatura a
financiamento nacional e europeu de projetos de investigação científica e aplicada.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

Melhorar a relação da comunidade interna com as UO e os serviços do IPG para projetar e reorganizar a articulação da UDI, sobretudo em recurso humanos, em equipamentos para novos colaboradores (bloseiros) para melhorar o incentivo dos docentes à
investigação.

EIXO V
Organização e Gestão Interna A UDI pode vir a ser reorganizada com vista a desenvolver um projeto mais articulado a nível interno como centro agregador, com UO e UF, mas também projetar-se no exterior com os parceiros regionais e nacionais.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Biblioteca Geral

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade 

planeada sem enquadramento nos âmbitos de 
atividades mais comuns e predefinidos, 

selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável
(eis) pela implementação da atividade 

planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser 

parâmetros numérios e 
objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, 
anos, semestres, trimestres, 
semanas, horas, euros, etc., 
recorrendo, opcionalmente, a 

operadores de comparação (=, 
>, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem
Aquisição de obras em suporte textual ou 
não textual. Seleção de ofertas.Gestão de 
permutas

Facultar os recursos bibliográficos necessários ao 
bom desempenho das funções profissionais e 
académicas da nossa comunidade.

Presidência/Biblioteca

N.º de aquisição de obras (Livros, 
Publicações Periódicas, Material Não 
Livro). Disponibilização de Bases de 
Dados e Acesso a Repositórios 
Nacionais e Internacionais.

500 Sim 681

Ensino Outro

Proceder à seleção, aquisição e tratamento 
documental das espécies bibliográficas, 
entradas através de compra, oferta e 
permuta.

Disponibilizar documentos em formato textual, 
sonoro, visual ou outra, de acordo com o perfil do 
utilizador.

Presidência/Biblioteca Tempo médio de resposta 36 horas Sim 24 horas

Ensino Informação e Comunicação Promover ações de difusão de informação. Divulgar no espaço físico da biblioteca e suas 
extensões e página web, as novas entradas na 
biblioteca de documentos bibliográficos e digitais.

CI/Biblioteca N.º de ações concretizadas 500 Sim 2179

Ensino Informação e Comunicação Redes sociais.
Divulgação e promoção dos serviços disponíveis na 
biblioteca e atividades a realizar no seu espaço, 
através das redes sociais.

GIC/CI/Biblioteca N.º de atividades divulgadas 10 Sim 15

Ensino Formação, Cursos e Workshops

Criação de sessões de apresentação e 
divulgação dos serviços disponibilizados aos 
alunos das escolas que compõem a 
Instituição.

Divulgação das potencialidades existentes, que vão 
permitir ao utilizador manusear com sucesso os 
recursos bibliográficos disponíveis.

Escolas/Biblioteca N.º de sessões/cursos/workshops 
criados/promovidos 3 Sim 3

Investigação & Desenvolvimento Outro

Atualização permanente do fundo 
documental e promoção e desenvolvimento 
de atividades de investigação junto da 
comunidade académica.

Renovação da assinatura das Bases de Dados e 
divulgação das mesmas e de outras plataformas do 
conhecimento, junto do utilizador.

Presidência/Biblioteca N.º de plataformas disponíveis 2 Sim 7

Internacionalização Informação e Comunicação Apoio e orientação de estudantes 
internacionais e de Erasmus.

Dar resposta às suas necessidades de informação. 
Orientação nas suas pesquisas bibliográficas. Biblioteca/GMC N.º de atendimentos realizados 50 Sim 53

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas
Realização de eventos de promoção da 
biblioteca, através da participação de 
entidades internas e externas à Instituição.

Organizar atividades que favoreçam a consciência e 
sensibilidade para as questões de ordem cultural e 
social, através da programação de ações de 
animação e de extensão cultural ligadas à biblioteca.

Presidência/Biblioteca N.º de ações de promoção realizadas 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Atividades relacionadas com a prestação de 
serviços ao utilizador.

Aumentar a qualidade do serviço de atendimento.
Reciclagem através de formação profissional do 
pessoal afeto à biblioteca.

Presidência/Biblioteca Grau de satisfação global dos utentes 
(escala de 1 a 5) 3 Sim 3
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Organização e Gestão Interna Ensino e Aprendizagem Serviço de empréstimo interbibliotecas.

Orientação do utilizador na obtenção de livros e 
artigos científicos em bibliotecas nacionais e 
internacionais, bases de dados e repositórios  
científicos.

Biblioteca N.º de livros e artigos em intercâmbio 10 Sim 26

Organização e Gestão Interna Informação e Comunicação Atualização da página web da biblioteca.

Divulgação das atividades a realizar na biblioteca, 
alteração de horários e serviços prestados, 
disponibilização de acesso gratuito a diversos Trials, 
fornecidos por editoras e instituições científicas.

Biblioteca/CI N.º de divulgações efetuadas. 5 Sim 6
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Biblioteca Geral

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Investigação & Desenvolvimento Outro

Integração do Instituto Politécnico da 
Guarda , no consórcio Centro 
Académico Clínico das Beiras, 
representado pela Biblioteca.

Criação de um grupo de trabalho na vertente 
das bibliotecas participantes no consórcio. 
Subscrição coletiva de plataformas e 
publicações, com o objetivo de rentabilizar 
recursos e partilhas de informação.

Biblioteca Número de plataformas e 
publicaçoões partilhadas.

Processo em negociação, com os 
respetivos editores.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Biblioteca Geral

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Nada a assinalar. Escassez de recursos humanos.

Falta de recursos humanos com formação especializada na área da documentação.

Falta de formação contínua especializada, na área das ciências documentais.

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Criação do Consórcio CACB, que permite a projeção da Instituição a nível externo. Baixa densidade populacional.

Participação no Grupo de Trabalho RIBBSE (Rede Intermunicipal das Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela), existência de uma 
plataforma de pesquisa que agrega o catálogo das 17 biblioteca participantes. Envelhecimento progressivo da população da região. 

A envolvência do período pandémico. 

A falta de políticas de incentivo à criação de estruturas atrativas para a fixação de camadas populacionais mais jovens na região
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Biblioteca Geral

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

Ano que se previa de recuperação pós-pandémica, mas que se revelou ainda com fases de interrupções de aulas presenciais, rotatividade de horários entre outras circunstâncias que muito alteraram o funcionamento normal das bibliotecas, há a realçar que o 
resultado referente ao indicador  Nº de aquisições e disponibilização de bases de dados, ultrapassou a meta proposta. A maior parte de entradas de obras foi feita através de ofertas e doações de instituições nacionais, pessoas particulares, autores e editores que 
pretendem assim promover a divulgação da sua produção científica. Para se atingir resultados mais positivos, existe a necessidade de promover estratégias de maior sensibilização junto dos docentes. Incutir a importância da atualização do fundo bibliográfico tanto 
em suporte papel como digital, como base de suporte de formação académica dos alunos. A disponibilização do material bibliográfico que entrou na biblioteca, que passa pelo seu tratamento técnico, cumpriu os prazos de tempo estipulados, permitindo uma 
automática divulgação da existência das obras no nosso catálogo bibliográfico. Esta divulgação ultrapassou significativamente  a meta estabelecida, apesar da condicionante relativa ao número de funcionárias com formação ténica especializada.     

EIXO III
Internacionalização

O indicador foi cumprido, não com valores verificados em anos anteriores e como o pretendido, mas condicionados pelas envolventes da pandemia. Os estudantes afluiram à biblioteca com o intuito de requisitar livros, utilizar os espaços de estudo e de lazer e os 
equipamentos informáticos disponiveis.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

Metas muito condidionadas, como anteriormente já referido, pelos constrangimentos da pandemia. Seria neste eixo que se incluia a realização de eventos de promoção da biblioteca, ações de animação e extensão cultural associados à promoção da leitura, 
divulgação dos nossos escritores nacionais e regionais, entre outras temáticas. Todas as medidas de segurança e políticas das Instituições não permitiu no primeiro semestre do ano, a recolha e permuta de materiais de exposição entre as mesmas.

EIXO V
Organização e Gestão Interna

Neste eixo composto por vários items, há a realçar o resultado bastante satisfatório do número de obras e artigos científicos solicitados através do Serviço de Empréstimo Interbibliotecas, permitiu a circulação de obras entre as bibliotecas que integram o IPG, a 
obtenção de obras e artigos científicos, junto de bibliotecas externas à Instituição, bem como dar resposta às necessidades dos utilizadores que se encontravam em isolamento profilático ou em aulas online, através do envio de obras via ctt ou excertos e artigos por 
email, após a sua digitalização. Deu-se assim resposta às suas necessidades, permitindo o acesso à documentação. Disponibilização de informação na página da biblioteca de Trial's e formações onlines, facultados por editoras e instituições científicas e de outras 
atividades e serviços fornecidos.A  realçar como fator negativo, a escassez de funcionários e a falta de formação dos que são destacados, o que não permite apostar numa contína aposta na melhoria da qualidade do serviço.  
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Centro de Informática (CI)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Investigação & Desenvolvimento Investigação, Publicações e Eventos Científicos Jornadas de Computação Científica 2021 da 
FCCN

Participação nas Jornadas de Computação 
Científica 2021 da FCCN, com o objetivo de reunir a 
comunidade servida pela Unidade de Computação 
Científica e ficar a conhecer possiveis projetos onde 
possamos participar

Centro de Informática N.º de ações concretizadas 1 Sim

Um membro da equipa 
esteve presente nas 

Jornadas de Computação 
Científica 2021 da FCCN

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Melhoria do website IPG
Desenvolvimento de estratégias de cooperação com 
a equipa das redes sociais de forma a melhorar a 
usubilidade e design do website do IPG

Centro de Informática N.º de atualizações na página de 
internet >10 Sim Amplamente superada

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Rede Wifi IPG

Reestruturação da rede wifi do IPG com inclusão de 
novos equipamentos wifi de forma a melhorar a 
cobertura e conetividade existente  nas várias 
escolas e residências de estudantes. Pretende-se 
reformular e atualizar uma infraestrutura de rede wifi 
com aquisição de
Access Points para alta densidade e salas de aula 
inteligentes, adiante designado por
Ponto de Acesso e com duas controladoras físicas e 
em redundância, adiante
designada por Controladora, para garantir e 
melhorar a fiabilidade, complementando-se
com uma gestão de equipamentos centralizada.

Centro de Informática N.º de projetos aprovados 1 Sim

Foram instalados novos 
equipamentos wifi de 
forma a melhorar a 

cobertura e conetividade 
existente nas várias 

escolas do IPG e nas 
residências de estudantes.

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Rede Física do IPG

Pretende-se implementar a migração da 
infraestrutura interna de interligação entre
Edifícios/departamentos para 10 Gbps, 
especialmente nos troços como mais tráfego e
exigência ao nível de aplicações/ferramentas, com 
uma gestão de equipamentos
centralizada.

Centro de Informática N.º de projetos aprovados 1 Sim

Reestruturação da rede 
física do IPG, com um 
conjunto de alterações 
profundas na rede de 

dados que irá afeta toda a 
Instituição. Com estas 

alterações, a ligação do 
IPG à Internet passou de 
400 Mbps para 10 Gbps 

(um incremento de largura 
de banda de 25x). 

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Segurança/Monotorização da rede 
Informática

Implementação de um cluster de duas Firewall´s em 
Alta Disponibilidade e Switching Core que permitirá 
uma maior segurança de toda a rede informática do 
IPG e a sua monotorização 

Centro de Informática N.º de projetos aprovados 1 Sim

Foi implementado o novo 
Cluster Firewall que 

significa um aumento 
muito significativo da 
segurança de rede e 

controle de tráfego da 
mesma e optimizado 
todas as questões de 

segurança e redundância

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Servidores e Storage IPG

Pretende-se a implementação/instalação de 
servidores para suporte de serviços de rede base e 
para virtualização e aumentar capacidade de 
armazenamento, cruzamento e tratamento de 
informação através de uma storage AFA.

Centro de Informática N.º de projetos aprovados 1 Sim

Foi instalados os 
equipamentos servidores 

e Storage que permite 
armazenamente de dados 

(Backup's)

Ensino Formação, Cursos e Workshops Formação Sigarra Plano de formação com ações sobre Gestão 
Académica (Sigarra) para docentes e serviços Centro de Informática N.º de ações concretizadas 4 Sim

Foram realizadas 6 ações 
de formação sobre a 

utilização da plataforma 
de avaliação docente em 

junho 2020

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Desenvolvimento de websites para jornadas Implementação de websites de suporte a 
eventos/jornadas Centro de Informática N.º de ações concretizadas 5 Sim Amplamente superada
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Centro de Informática (CI)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Plataforma de agendamento de testes 
Covid

Desenvolvimento de uma plataforma de
agendamentos para testes Covid, que permitiu 
nos últimos meses uma gestão
eficiente de agendamentos de todo o Plano de 
Testagem Covid do IPG.

Centro de Informática Taxa de concretização dos objetivos A plataforma serviu milhares de 
agendamentos para testes COVID

Organização e Gestão Interna Informática e Tecnologias da Informação Website Politécnico da Guarda Implementação do novo website do Politécnico 
da Guarda Centro de Informática N.º de ações concretizadas Implementação do website www.

politecnicoguarda.pt 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Centro de Informática (CI)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem o Centro de Informática Escassez de Recursos Humanos na equipa do Centro de Informática face à necessidade cada vez mais alargada dos Sistemas 
Informáticos e da evolução tecnológica, provoca um desgaste mais notório na equipa

Capacidade de desdobramento nas respostas às múltiplas solicitações relativamente a questões tecnológicas e de inovação, bem como 
na assistência ao teletrabalho

Elevado grau de formação em várias áreas como redes, sistemas, aplicações e segurança informática

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

O aumento da ligação de dados FCT/FCCN permite ter uma estrutura de comunicação mais optimizada.
Num ano em que a pandemia ainda se fez sentir a equipa do Centro de Informática continuou com inúmeras solicitações e tarefas 
devido à mudança quer do paradigma do ensino presencial/online, como também da questão do teletrabalho do corpo não docente que 
obrigou a esforço acrescido para que fosse garantido o acesso aos sistemas de informação do IPG a partir das suas casas.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Centro de Informática (CI)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino Foi cumprido o plano de formação com ações sobre Gestão Académica (Sigarra) para docentes e serviços, tendo como objectivo uma primeira abordagem à Plataforma

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

Jornadas de Computação Científica 2021 da FCCN        
A nossa participação nas Jornadas de Computação Científica 2020 da FCCN (19 a 21 de outubro 2021), foi importante porque permitiu acompanhar o estado da rede académica em Portugal e dacomunidade servida pela Unidade de Computação Científica e ficar a conhecer projetos onde pudéssemos participar.

EIXO III
Internacionalização Num ano ainda que ainda se fez sentir o problema da pandemia, não foi possível qualquer atividade neste eixo

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

No eixo da Comunicação e Comunidade, uma vez mais houve um grande envolvimento do CI na divulgação de informação/noticias no sites do universo IPG, Escolas, UDI e Serviços/gabinetes, tendo superado largamente as metas propostas. Foi também 
desenvolvido um trabalho de acompanhamento e reajuste do novo site do Politécnico da Guarda, bem como dos restantes sites onde foi preciso reformular devido à implementação da nova Marca.
Houve também uma necessidade reforçada de trabalhar em colaboração com a equipa de conteúdos e redes sociais.

EIXO V
Organização e Gestão Interna

Reestruturação da rede física do IPG, com um conjunto de alterações profundas na rede de dados que irá afeta toda a Instituição. Com estas alterações, a ligação do IPG à Internet passou de 400 Mbps para 10 Gbps (um incremento de largura de banda de 25x). 
Além da mudança dos equipamentos, que faziam a interligação para o exterior e protegem toda a rede, também se procedeu a alterações em todas as unidades orgânicas com o objetivo de criar uma estrutura de comunicações mais rápida e mais eficiente em 
termos energéticos.

Implementação do Cluster de Firewall - No seguimento das alterações e melhorias na infraestrutura de rede de comunicações foi extremamente necessário proceder a uma alteração profunda no núcleo da mesma. Para o efeito, foi feita a substituição da nossa 
“velhinha” firewall, que era um equipamento com cerca de 20 anos, já com pouca capacidade de processamento, muito difícil de gerir, que não nos permitia usufruir dos 10 Gbps disponibilizados pela FCCN mas era por onde fluíam todas as comunicações da 
Instituição. A substituição da antiga Firewall (PIX) pelo cluster Firewall da Fortinet, sendo uma ação muito complexa, foi necessário fazer a fusão de duas configurações e sendo este equipamento o "coração" da rede, foi uma intervenção delicada já que foi 
necessária passagem de milhares de linhas de programação dos equipamentos antigos para os novos e todas as ligações físicas. 

Reestruturação da rede wifi do IPG com inclusão de novos equipamentos wifi de forma a melhor a cobertura e conetividade existente nas várias escolas do IPG. Tendo sido, instalados e configurados mais de 100 equipamentos de acesso nas escolas. Houve ainda a 
necessidade de reformular toda a rede wifi das 4 residências de estudantes do IPG com a implementação de novos equipamentos wireless, proporcionando uma melhor cobertura de rede e aumentando assim a disponibilização de rede wireless para os alunos das 
residências.

Reestruturação da rede física do IPG com inclusão de novos equipamentos ativos de rede de forma a melhor a conetividade existente nos vários edifícios do IPG.

Desenvolvimento de uma plataforma de agendamentos para testes Covid, que permitiu nos últimos meses uma gestão eficiente de agendamentos de todo o Plano de Testagem Covid do IPG.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a 
realizar. 

Pretendendo-se introduzir uma 
atividade planeada sem enquadramento 
nos âmbitos de atividades mais comuns 

e predefinidos, selecionar a opção 
Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, da 

atividade a realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo 
a estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) 
responsável(eis) pela 

implementação da atividade 
planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador 
válido (parâmetro numérico e objetivo), 

bastando para isso digitar o texto 
pretendido.

META
As metas devem ser 

parâmetros numérios e 
objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, 
meses, anos, semestres, 

trimestres, semanas, 
horas, euros, etc., 

recorrendo, 
opcionalmente, a 

operadores de 
comparação (=, >, <, >=, 

<=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem
Tratamento e divulgação da informação 
recolhida no âmbito dos RFUC 2019/2020 
- 2.º Semestre.

Tratamento dos dados recolhidos no âmbito 
dos RFUC preenchidos pelos docentes e 
elaboração de relatório para divulgação junto 
dos Diretores de Curso.

GAQ N.º de ações concretizadas 1 Sim 1

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação
Desenvolvimento da página de internet da 
Qualidade IPG (www.qualidade.ipg.pt).

Continuação do desenvolvimento da página 
Qualidade IPG através da disponibilização de 
novos conteúdos relevantes no âmbito da 
Qualidade.

GAQ N.º de conteúdos WEB criados ou 
atualizados 10 Sim 99

Organização e Gestão Interna Transversal Recertificação do SIGQ-IPG pela A3ES. Revisão e desenvolvimento do SIGQ-IPG. GAQ
Presidência do IPG

N.º de anos de recertificação 
obtidos 6 Não 1

Organização e Gestão Interna Transversal Elaboração e disponibilização de versões 
editáveis (pdf) dos formulários SIGQ-IPG.

Elaboração e disponibilização de versões 
editáveis (pdf) dos formulários SIGQ-IPG GAQ N.º de versões editáveis criadas e 

disponibilizadas 20 Sim 24

Organização e Gestão Interna Transversal

Elaboração e aplicação de inquéritos por 
questionário para avaliação da satisfação 
dos utentes com serviços prestados 
(QUAR 2021).

Análise, revisão e atualização de inquéritos por 
questinário realizados anteriomente, ou 
realizados pela 1.ª vez, e respetiva aplicação 
online através da aplicação SURVIO.

GAQ
Serviços avaliados N.º de questionários aplicados 2 Sim 2

Organização e Gestão Interna Transversal Plano de Auditorias Internas (SIGQ-IPG). Reformulação e aplicação do plano de 
auditorias internas no âmbito do SIGQ-IPG.

GAQ
Presidência do IPG N.º de auditorias realizadas 6 Não 0

Organização e Gestão Interna Transversal Revisão do documento Manual da 
Qualidade do IPG.

Revisão, alteração e aprovação do documento 
Manual da Qualidade do IPG.

GAQ
Presidência do IPG N.º de documentos tratados 1 Ainda a decorrer

Organização e Gestão Interna Transversal Revisão de procedimentos SIGQ-IPG. Revisão de procedimentos SIGQ-IPG. GAQ
Presidência do IPG N.º de documentos tratados 5 Sim 7

Organização e Gestão Interna Transversal Descritivo funcional dos órgãos de gestão 
e estruturas organizativas do IPG.

Elaboração de documento descritivo das 
principais funções e responsabilidades dos 
órgãos de gestão e estruturas organizativas no 
âmbito do SIGQ-IPG.

GAQ
Presidência do IPG N.º de ações concretizadas 1 Ainda a decorrer

Organização e Gestão Interna Transversal Calendarização de atividades no âmbito 
do SIGQ-IPG.

Elaboração de um calendário com as 
atividades regulares (previstas e realizadas) no 
âmbito do SIGQ-IPG (ex.: atividades de recolha 
de dados periódicas).

GAQ
Presidência do IPG N.º de ações concretizadas 1 Ainda a decorrer
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) 
pela implementação da atividade realizada 

não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado obtido 
na atividade realizada não prevista, 

sempre que a mesma tenha sido 
concluída.

Organização e Gestão Interna Transversal

Desmaterialização progressiva de 
documentos SIGQ-IPG, com o objetivo 
de agilizar processos e eliminar a 
necessidade de papel com ganhos na 
produtividade e redução de custos.

1) Elaboração de versões editáveis de 
formulários e, quando possível e aplicável, com 
campo para assinatura digital.

2) Inserção dos GFUC previstos e cumpridos na 
plataforma Sigarra: os primeiros acessíveis 
à comunidade e os segundos às Direções das 
UO, Diretores de Cursos e Serviços 
Académicos. 

GAQ
Centro de Informática
Presidência do IPG

N.º de documentos tratados/revistos 18

Ensino Transversal Revisão do Manual do(a) Docente

Alteração da designação de Manual de 
Acolhimento e Integração do(a) Docente para 
Manual do(a) Docente.

Atualização e revisão de conteúdos.

GAQ
Presidência do IPG N.º de documentos tratados/revistos 1

Organização e Gestão Interna Transversal
Plano de Formação 2021-2022 - Ação 
Proteção de Dados (RGPD) - 
Conceitos (PF.21.22.DIR.04)

Divulgação, recolha de inscrições, gestão de 
presenças e envio de certificados de 
participação.

GAQ N.º de ações concretizadas 1

Organização e Gestão Interna Transversal

Plano de Formação 2021-2022:
Ação Utilização do Sistema de 
Videoconferência e Conexão HUB com 
painéis interativos 4K (PF.21.22.DIR.
04)

Divulgação, recolha de inscrições, gestão de 
presenças e envio de certificados de 
participação.

GAQ N.º de ações concretizadas 1

Ensino Ensino e Aprendizagem Inquérito aos Novos Alunos

1) Caracterização do perfil dos novos 
estudantes;
2) Conhecer as motivações da escolha do 
Politécnico da Guarda e curso de ingresso;
3) Conhecer as fontes privilegiadas de 
informação sobre o Politécnico da Guarda.

GAQ N.º de questionários aplicados

1
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Organização e Gestão Interna Transversal

Melhoria do modelo de Plano e 
Relatório de Atividades 2022, em 
articulação com o Plano Estratégico da 
Instituição, no sentido de responder às 
necessidades internas.

1) Revisão estrutural e elaboração de folha de 
dados online para preenchimento do Plano e 
Relatório de Atividades 2022.

GAQ
Presidência do IPG N.º de ações concretizadas 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, de strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Melhoria do portal do IPG. Plataforma SGD obsoleta.

Empenho da equipa do GAQ. Plataforma académica (Sigarra) gerida por empresa externa, dificultando a resposta atempada a diversos problemas.

Recursos humanos afetos ao GAQ em número reduzido.

Páginas das UO e Serviços, incluindo a do GAQ, com apresentação (design) diferente do novo portal do IPG.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Orientações e recomendações constantes no Relatório Final da Comissão de Avaliação Externa (A3ES) no sentido da revisão e 
reorganização do SIGQ com vista à recertificação por 6 anos.

Desgaste da comunidade com o recurso generalizado a inquéritos.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

Neste âmbito, o foco do GAQ no ano 2021 foi colocar em funcionamento o preenchimento dos RFUC e do Inquérito ao Estudante na plataforma SIGARRA e a respetiva 
obtenção de resultados representativos. Apesar de, neste ano, não se ter conseguido atingir plenamente esse objetivo, pode considerar-se que foi um ano preparatório para 
que todo o processo de garantia das unidades curriculares decorra com a normalidade desejada no ano de 2022.

Paralelamente, a documentação SIGQ continuou a ser trabalhada e revista destacando-se a disponibilização de formulários editáveis e a revisão do Manual do(a) Docente. Em 
termos de inquéritos, o GAQ promoveu o inquérito aos Novos Alunos 2021/2022.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento Nada a referir.

EIXO III
Internacionalização Nada a referir.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

O GAQ continua a disponibilizar/atualizar informação relevante e conteúdos através da sua página de internet (www.qualidade.ipg.pt). Contudo, tendo em conta a nova imagem 
institucional, esta carece de atualização da sua imagem e apresentação, bem como de algumas melhorias operacionais. Para esse efeito, é essencial apoio informático.



6

EIXO V
Organização e Gestão Interna

A recertificação do SIGQ por um ano, e as recomendações da CAE da A3ES, são encaradas como oportunidades de melhoria. No entanto, continuam a verificar-se dificuldades 
e constrangimentos, sobretudo a nível das plataformas informáticas, impedindo o avanço no sentido da desmaterialização efetiva de documentos do SIGQ e da redução do 
esforço burocrático diário. Neste sentido, sugere-se que seja ponderado o desenvolvimento interno de plataformas que permitam a interoperabilidade necessária ao bom 
funcionamento da instituição. 

O GAQ continuou a desenvolver e atualizar a documentação do SIGQ, não só ao nível da criação/revisão de impressos e formulários, sempre que possível e aplicável em 
formato editável, como também ao nível da criação/revisão de procedimentos e instruções de trabalho necessárias para o bom funcionamento interno dos serviços. 

O GAQ promoveu a aplicação de inquéritos por questionário para auscultação das partes interessadas, tais como o inquérito Informação e Comunicação - Diagnóstico 
Interno e Satisfação dos Utentes e o Reprografia/Serviço de Artes Gráficas - Satisfação dos Utentes. 

O GAQ iniciou ainda o processo de revisão do Manual da Qualidade, documento que, após discussão pública, será aprovado no primeiro semestre de 2022 (previsão).

O GAQ procedeu à melhoria e desenvolvimento de um novo modelo do Plano e Relatório de Atividades 2022, alinhado com o Plano Estratégico e o QUAR, com vista a 
proporcionar uma reflexão crítica e identificação de ações de melhoria por parte das unidades orgânicas e serviços. 

O GAQ iniciou a elaboração de documento descritivo das principais funções e responsabilidades dos órgãos e estruturas no âmbito da Qualidade, tal como de um calendário 
com as atividades regulares no âmbito do SIGQ. Ambos os documentos estão em desenvolvimento.

Por último, sugere-se ainda reorganização de alguns serviços, no sentido de dar resposta às sugestões da A3ES. É o caso, por exemplo, da Divisão de Recursos Humanos que 
deve incluir, por exemplo, a responsabilidade da implementação e gestão do Plano de Formação e da gestão da Bolsa de Recrutamento, atividades essas que continuam 
afetas ao GAQ.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Ensino e Aprendizagem PEC - Programa de Estágios Curriculares

Agradecimento a todas as empresas que 
colaboraram no PEC do ano letivo anterior e 
lançamento do PEC 2021. Divulgação da oferta 
formativa junto das empresas e renovação de 
parcerias. 

GESP-SC N.º de ofertas de estágio/projetos 
disponibilizadas 800 Sim 800

Ensino Informação e Comunicação Sessões de esclarecimento sobre UC de 
Estágio

Visitas às turmas finalistas para apresentação dos 
procedimentos e formulários que fazem parte do 
processo e divulgação das ofertas de estágio. O 
objetivo destas sessões é melhorar a comunicação 
interna entre os diversos intervenientes no processo 
de estágio: GESP, Alunos e Diretores de Curso

GESP-SC   N.º de sessões de 
informação/esclarecimento realizadas 15 Sim 18

Ensino Informação e Comunicação Portal do GESP

O candidato inscrito no portal recebe no seu correio 
eletrónico, de acordo com o seu perfil, a divulgação 
de propostas diretas de emprego/estágio 
profissional. Pretende-se desta forma apoiar os 
recem licenciados no processo de integração no 
mercado de trabalho

GESP-SC    N.º de notícias divulgadas 300 Sim 300

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Ligação com tecido empresarial
Aumentar o número de parcerias para a realização 
de estágios curriculares e melhorar a ligação entre a 
realidade empresarial e o ensino superior

GESP-SC N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 30 Sim 30

Internacionalização Formação, Cursos e Workshops Estágios Erasmus Sensibilizar os finalistas para a importância de um 
estágio erasmus para a sua formação GESP-SC N.º de ações concretizadas 5 Sim 4

Ensino Formação, Cursos e Workshops Webinar "Como conseguir emprego em 30 
dias" pelo Dr. Pedro Silva-Santos

Proporcionar aos finalistas a oportunidade de 
participar em eventos ligados às questões da 
inserção na vida ativa. Neste Webinar serão 
partilhadas dicas e estratégias para melhorar a 
presença de cada participante no mundo digital, de 
forma a trabalhar a sua marca pessoal

GESP.SC N.º de inscritos/participantes 200 Não

Ensino Formação, Cursos e Workshops Webinar ""Rede Profissional Linkedin" pelo 
Engº Pedro Manuel Pinto Teixeira

O objetivo desta ação é dar informações aos 
finalistas sobre esta importante rede profissional e 
ajudá-los a tirar partido das suas potencialidades

GESP-SC N.º de inscritos/participantes 200 Não
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Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops

Webinar "Recrutamento & Seleção: 
Estratégias e Tendências na Procura 
do 1º Emprego em 2021" pelo Dr. 
Pedro Santos da COFICAB

Temas abordados: Elaboração de um CV; 
Locais de pesquisa de emprego; abordagem 
aos processos de recrutamento e seleção;
tendências do atual mercado de trabalho; a 
transição do ensino para a vida ativa

GESP-SC N.º de inscritos/participantes 50

Ensino Formação, Cursos e Workshops

Webinar " Estágios ATIVAR.PT - O 
Primeiro Passo para a Vida Ativa" pela 
Dra. Maria de Lurdes Monteiro, Diretora 
Adjunta do IEFP

Temas abordados: Estágios Profissionais; 
Prémio Integração; Programa Interior Mais GESP-SC N.º de inscritos/participantes 26
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Estabelecimento de parcerias com as empresas/instituições Falta de recursos humanos e meios técnicos; 

Proximidade com os estudantes dada a existência de vários serviços de GESP nas diversas unidades orgânicas; Portal desadequado ao trabalho desenvolvido pelo GESP.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Colaboração das entidades na formação prática dos alunos; Fraca ligação entre orientador do IPG com o supervisor na entidade;

As oportunidades profissionais que as empresas/instituições da região oferecem, contribuem decisivamente para fixar os nossos alunos 
na região. Tecido empresarial débil na região o que dificulta muitas vezes a colocação de estagiários
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

Foi possível implementar o Programa de Estágios Curriculares, mas em várias áreas tivemos dificuldade na colocação de alunos devido à existência de um tecido empresarial débil na região em vários setores de atividades. 
As ações de esclarecimento sobre a UC de estagio permitiram fazer um planeamento mais eficaz dos estágios para cada curso e reforçar a ligação entre os diversos intervenientes no processo de estágio: GESP / DIRETORES DE CURSO / ALUNOS. 
Algumas das fraquezas apontadas na análise SWOT têm a ver com a falta de recursos humanos e técnicos. O portal está há muito tempo desadequado. Precisamos de uma plataforma que permita, de uma forma rápida e intuitiva, fazer gestão das 
empresas/entidade, gestão finalistas/estagiários e gestão do observatório de emprego. Os dois webinars previstos que não se realizaram por questões de agenda, foram substituídos por dois webinars que cumprem o mesmo objetivo, proporcionar aos alunos 
oportunidades para desenvolverem soft skills que facilitem a sua entrada no mercado de trabalho.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização Tivemos poucos alunos a manifestar interesse em realizar o estágio curricular no estrangeiro.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade Em 2021 conseguimos captar mais empresas para a colocação de estagiários o que se traduziu na assinatura de mais convenções de estágio.

EIXO V
Organização e Gestão Interna
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade 

planeada sem enquadramento nos âmbitos de 
atividades mais comuns e predefinidos, 

selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade a realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) 
responsável(eis) pela 

implementação da atividade 
planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser 

parâmetros numérios e 
objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, 
meses, anos, semestres, 

trimestres, semanas, horas, 
euros, etc., recorrendo, 

opcionalmente, a operadores 
de comparação (=, >, <, >=, 

<=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em 

curso (não preencher a célula 
Resultado).

Selecionar NÃO tratando-se de 
atividade não realizada (não 

preencher a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenação técnica da Piscina Controlar e promover as boas condições de higiene 
e funcionamento da piscina. GFCD/GME nº de reclamações registadas <2 Sim 0

Organização e Gestão Interna Transversal
Promover, qualificar e rentabilizar as 
instalações desportivas do 
IPG/Piscina

Promoção e divulgação das atividades desportivas 
na piscina do IPG; realização de ações 
promocionais7campanha de solidariedade dirigidas 
ao publico em geral.

GFCD/GME nº de eventos realizados 1 Não 0

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Promoção e realização do Festival Aquático

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do 
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de 
divulgação; preparar a logistica para o evento; 
receber os participantes

GFCD nº de eventos realizados 1 Não 0

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Elaborar Protocolos com clubes 
desportivos da cidade da Guarda

Elaborar protocolos e parcerias com os clubes da 
cidade da Guarda de modo a aumentar locais de 
estágios, angariar técnicos que possam colaborar 
com o desporto universitário, ações de formação 
comjunta,captação de novos atletas/alunos.

IPG/GFCD N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 1 Sim 1

Comunicação e Comunidade Ensino e Aprendizagem Promoção e realização da ação " 
Esqui na Serra da Estrela"

Promoção e divulgação da atividade junto aos 
alunos e comunidade externa ao IPG; na página do 
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de 
divulgação; preparar a logistica para o evento; 
receber os participantes; acompanhar e promover a 
ação. 

ESECD/GFCD nº de eventos realizados 1 Não 0

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenação técnica do Pavilhão Controlar e promover as boas condições de higiene 
e funcionamento do pavilhão. GFCD/GME nº de reclamações registadas <2 Sim 0

Organização e Gestão Interna Transversal Coordenação técnica do Pavilhão

Promoção e divulgação das atividades desportivas 
no pavilhão do IPG; realização de ações 
promocionais/jogos pré- época dos CNUs e divulgar 
a marca IPG

GFCD N.º de atividades/ações realizadas 1 Não 0

Organização e Gestão Interna Transversal Verificação das caixas de primeiros 
socorros

Verificar; controlar e repor material das caixas de 
primeiros socorros existentes no IPG GFCD/Aprovisionamento nº de reclamações registadas <2 Sim 0

Ensino Outro Participação desportiva nos CNUs
Promoção e divulgação da marca IPG de modo a 
angariar mais alunos para o IPG através da 
divulgação das medalhas de mérito.

GFCD N.º de inscritos/participantes >30 Sim 50
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Internacionalização Eventos e Iniciativas Integrar estudantes em mobilidade 
internacional nas atividades do IPG

Promover a informação com os alunos em 
mobilidade internacional sobre a oferta 
complementar de atividades do GFCD

GFCD N.º de estudantes internacionais 
envolvidos em iniciativas do IPG 2 Não 0

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Hidrosolidária

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do 
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de 
divulgação; preparar a logistica para o evento; 
receber os participantes, divulgar a marca e a 
piscina do IPG.

GFCD N.º de inscritos/participantes >15 Não 0

Organização e Gestão Interna Eventos e Iniciativas Jantar da piscina

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do 
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de 
divulgação; preparar a logistica para o evento; 
divulgar a marca e a piscina do IPG. Promover a 
amizade e bom ambiente entre os utentes e técnicos 
da piscina.

GFCD N.º de eventos realizados 1 Não 0

Comunicação e Comunidade Projetos, Protocolos e Parcerias Escola de Andebol Guarda Unida /IPG
Colaborar como treinadora na formação de atletas 
de modo a publicitar a marca IPG e angariar a 
entrada de novos alunos mais tarde para o IPG.

GFCD N.º de participantes inscritos >2 Não 0

Comunicação e Comunidade Eventos e Iniciativas Ações de formação, jornadas, seminários...

Propor temas de conteudos para debate em ações 
de formação, jornadas, seminários….de modo a 
dotar os nossos alunos e a comunidade externa de 
conteudos complementares para enriquecer o seu 
saber.

GFCD/ESECD
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

2 Sim 3
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

A qualidade dos técnicos de natação e funcionários da piscina, e a sua constante preocupação pela piscina e pelos utentes, leva ao 
aumento significativo do número de utentes. Pandemia instalada no mundo.

A utilização do pavilhão por parte de clubes externos permitiu ao IPG a realização de parcerias importantes ao nível de locais de 
estágios (nos clubes) e treinadores (Desporto ) Demasiado tempo na tomada de decisão.

Espaços desportivos próprios que servem também de local de estágios dos alunos. Limitações ao nível de recursos humanos.

Existência de curso de desporto no IPG Falta de assinatura dos protocolos solicitados de parcerias com clubes e associações.

Falta de verbas para manutenção e melhoria das estruturas físicas existentes de modo a prestar um serviço de qualidade.

Falta de uma base de dados para alunos voluntários..

Falta de recursos humanos 

A falta de equipamentos para o desporto universitário

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

A estância de Ski, local ideal quando o tempo permite de fazer formação aos alunos de duas modalidades relacionadas com a neve: Ski 
e Snowboard. Instalações desportivas pouco atrativas/em mau estado

Existência de Clubes e Associações Desportivas variadas na cidade. Baixo nível de prática desportiva

Aproveitar as vantagens de clubes que em alguns anos jogam no nacional para divulgar a marca IPG Duas das Escolas do IPG estarem longe do campos

As parcerias com alguns clubes servem para podermos ter treinadores para as modalidades do desporto universitário Pouca recetibilidade dos alunos para as atividades desportivas



5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

Algumas atividades dependem das condições climatéricas para se realizarem, é o caso da ação de formação de Esqui,  que serve de complemento para as competencias dos alunos que vexperimentam a modalidade, a atividade for programada mas não foi possivel 
realizar devido  à pandemia.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização

Poderiamos tentar fazer parcerias com as instituições internacionais e tentar verificar se os alunos que pertendem vir para o IPG tem vivencias desportivas e em que modalidades, mostrar nessas instituições o que o IPG tem para oferecer  de modo a tentar angariar 
novos alunos e novos atletas.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

As atividades com a comunidade são uma mais valia para a promoção dos espaços, atividades e imagem do IPG é necessário criar condições nas estruturas físicas da piscina e pavilhão,pois as mesmas encontram‐se em muito mau estado levando à 
desistência/não inscrição de potenciais utentes do serviço. As atividades que não se compriram foram: Os Protocolos que foram elaborados, mas não foram  ainda assinados; o festival aquático que foi projetado mas as inscrições foram poucas e então não se fez, 
penso que a data escolhida este ano não foi favorável à maioria dos utentes.

EIXO V
Organização e Gestão Interna

Devido à pandemia instalada em todo mundo “Covid 19”, não foi possivel realizar a maioria das atividades desportivas. 
Realizou-se a divulgação da piscina e pavilhão no inicio do ano de atividade (outubro de 2020) mas não foi possivel abrir o ano 2021.
A maior parte  das Competições Nacionais Universitárias não se realizaram

Após Análise e Reflexão Crítica relativamente às atividades desenvolvidas, considera‐se que as principais limitações e constrangimentos na realização das atividades, são:
> A dependência relativamente a ações de divulgação e promoção mais ativas e direcionadas;
> A falta de verbas para melhoria das estruturas físicas, de modo a prestar um serviço de qualidade;
> Os recursos humanos são uma dimensão de extrema importância na eficácia organizacional de uma organização desportiva, por isso é fundamental que as direções, professores, funcionários técnicos e colaboradores se identifiquem com os valores e funcionamento da organização, 
para que a oferta de serviços e produtos seja eficaz com a necessidade dos
utentes. Aproveitar os recursos humanos (alunos) existentes e aprovar o manual de procedimentos para ajudar na estratégia e objetivos do desporto no IPG.
> A falta de recursos humanos para desenvolver a atividades de maior responsabilidade e esforço ou dar continuidade a determinadas estruturas, programas e eventos.

Quanto a estratégias futuras para atingir resultados, considera‐se importante:
> Incentivar um maior envolvimento dos estudantes e docentes, através de meios disponíveis, como por exemplo a Associação de Estudantes, no sentido da dinamização e colaboração no âmbito de atividades diversas;
> Uma maior articulação e comunicação entre os diferentes dinamizadores de atividades, por forma a evitar a sobreposição das mesmas e possibilitando assim um maior envolvimento de toda a comunidade escolar;
> Sensibilizar a comunidade escolar para a importância do desporto, quer ao nível da divulgação e promoção do IPG, quer ao nível do bem‐estar físico e psíquico da sociedade. Procurar ter um elo de ligação mais forte com a comunidade, oferecendo serviços; eventos; formações.
> Realizar inquéritos de hábitos desportivos aos novos alunos;
> Desenvolver parcerias com clubes da cidade e do distrito;
> Procurar estabelecer contatos com as Escolas do IPG para estágios curriculares;
> Desenvolver estratégias de com vista á promoção do GFCD e do Desporto Universitários e uma preocupação constante da divulgação nos meios de comunicação, tais como rádio e jornais;
> Desenvolver novos serviços desportivos que se enquadrem na procura e realização dos utentes;
> Dotar as instalações desportivas de equipamentos que permitam a pratica desportiva alargada de base formativa e competitiva adquirindo material diferente de modo a possibilitar a oferta de outro tipo de serviços (por exemplo, bicicletas, steps; para a piscina, etc.);
> Implementar um modelo de gestão e controlo de acesso as instalações desportivas;
> Solicitar ao CI que elabore uma base de dados on-line disponível na pagina do GFCD de modo a angariar alunos voluntários para determinadas tarefas: árbitros; campanhas de divulgação; eventos.
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Para melhorar os processos internos para o ano 2020/2021, proponho algumas alterações que penso serem importantes para a divulgação da marca IPG e uma melhor estrutura do desporto universitário.
-Todos os alunos que se inscreverem no desporto universitário têm que ter o Kit social do IPG (oferecido ou o aluno tem que comprar);
-Parcerias com os clubes existentes na Guarda, de modo a conseguirmos que os nossos alunos possam treinar e fazer estágios nos clubes da Guarda;
-Elaborar um manual de procedimentos de inscrição e normas de conduta no Desporto universitário;
-Era importante que a colaboração do Dr. Luís Cerqueira fosse a tempo inteiro para que a estrutura do desporto aumentasse não só nos campeonatos nacionais universitários mas também a nível interno (torneios, jogos, ….), pois o gabinete só com uma pessoa não consegue fazer mais 
atividades, com outro funcionário poderíamos propor atividades no campus do IPG para docentes, discentes e funcionários;
- A compra de novos equipamentos de modo a divulgar a marca IPG;
- A venda de fatos de treinos, polos, casacos e todo o género de roupa de desporto, com a marca IPG;
- Ter expositores do material que se vende, nas escolas e nos espaços desportivos que existem;
- Cartazes de divulgação dos desportos existentes e das modalidades medalhadas;
- Estar presente em todas as escolas no dia do acolhimento ao caloiro e esclarecer o processo de integrar o Desporto Universitário;
- Fazer uma sessão de esclarecimento no auditório para todos sobre o desporto universitário;
- Compra de material para treino (bolas; colchões; pesos; cordas….).
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a 
realizar. 

Pretendendo-se introduzir uma atividade 
planeada sem enquadramento nos âmbitos 
de atividades mais comuns e predefinidos, 
selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, da 

atividade a realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, 
incluindo a estratégia e metodologia a utilizar no sentido 

da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) 
responsável(eis) pela 

implementação da atividade 
planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, 
anos, semestres, trimestres, 
semanas, horas, euros, etc., 
recorrendo, opcionalmente, a 

operadores de comparação (=, 
>, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em 

curso (não preencher a célula 
Resultado).

Selecionar NÃO tratando-se de 
atividade não realizada (não 

preencher a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Participação do IPG junto das Escolas 
Secundárias e Profissionais

Promoção do IPG junto das Escolas 
Secundárias e Profissionais  (em formato 
online). Janeiro a Junho. 

GIC
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

15 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação
Planeamento e organização de diversas 
visitas a alunos que estejam a frequentar 
o 11º e 12º anos

Promover a realização de visitas virtuais a 
laboratórios e instalações. Direcionado para 
futuros alunos de Tesp e Licenciaturas.
Fevereiro a Junho. 

GIC
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados

10 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Produção de material informativo do IPG Testemunhos de alunos de Licenciaturas e 
Mestrados. GIC N.º de ações de produção e difusão de 

informação 10 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Feira de Ensino Superior - Futurália (FIL- 
Lisboa)

Promoção da oferta formativa do IPG nas 
plataformas virtuais. GIC N.º de atividades/ações realizadas 1000 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Feira de Ensino Superior - Qualifica 
(Exponor - Porto)

Promoção da oferta formativa do IPG nas 
plataformas virtuais. GIC N.º de atividades/ações realizadas 1000 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Feira Ibérica de Turismo (Guarda)
Promoção da oferta formativa do IPG nas 
plataformas virtuais. Divulgação de Serviços 
e Projetos Científicos.

GIC N.º de atividades/ações realizadas 5 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

Esclarecimentos/ palestras sobre: 
procedimentos do concurso, provas de 
ingresso, oferta formativa, entre outros, 
através do telefone, email e via plataformas 
virtuais. 

GIC N.º de ações concretizadas 100 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Conceção e produção gráfica de material 
informativo em diversos suportes.

Conceção de cartazes, folhetos, flyers, 
brochuras, convites, publicidade, outdoors, 
entre outros. 

GIC N.º de ações aprovadas 50 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Conceção e produção gráfica de material 
para as Redes Sociais. 

Conceção de banners e organização de 
textos para as plataformas digitais. GIC N.º de ações de produção e difusão de 

informação 50 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação IPG Store (merchandising com marca IPG)
Gestão de stocks e atendimento para 
aquisição de material de merchandising na 
loja IPG Store.

GIC N.º de arquivos 
organizados/inventariados 1 Sim
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Organização e Gestão Interna Transversal Assessoria de Eventos e Protocolo Apoio a eventos da Presidência, Unidades 
Orgâncicas e entidades externas. GIC N.º de ações de apoio técnico/suporte 

e manutenção 50 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Exposições temáticas Organização de espaços e registos 
fotográficos de exposições temáticas. GIC N.º de ações de apoio técnico/suporte 

e manutenção 5 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Criação do Núcleo Museológico de 
Tecnologias e Audiovisuais

Recolha fotográfica e catalogação de 
equipamentos existentes. GIC N.º de atividades/ações realizadas 1 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação  Boas Vindas aos Novos Alunos do IPG Preparação, organização e receção dos 
novos alunos. GIC N.º de ações concretizadas 500 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Conteúdos em formato vídeo para Redes 
Sociais

Conceção de pequenos vídeos temáticos 
para as Redes Sociais. GIC N.º de ações concretizadas 30 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Testemunhos de alunos Erasmus Conceção de vídeos com depoimentos de 
alunos Erasmus do IPG. GIC N.º de ações concretizadas 20 Não

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops Workshop de Iniciação à Fotografia Ação destinada a alunos do IPG, mediante 
inscrição. GIC N.º de ações aprovadas 1 Não

Comunicação e Comunidade Formação, Cursos e Workshops Workshop de Iniciação à Rádio Ação destinada a alunos do IPG, mediante 
inscrição. GIC N.º de ações aprovadas 1 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Cobertura Fotográfica de eventos Realização de cobertura fotográfica dos 
eventos e/ou iniciativas do IPG. GIC N.º de ações aprovadas 50 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Realização de vídeos com depoimentos 
de professores e alunos

Conceção de pequenos vídeos com 
depoimentos de professores e alunos do 
IPG.

GIC N.º de ações concretizadas 30 Sim

Investigação & Desenvolvimento Informação e Comunicação Realização de entrevistas a professores 
e alunos do IPG

Recolha e tratamento em formato aúdio de 
entrevistas a professores e alunos do IPG. GIC N.º de ações concretizadas 30 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Ampliação e Manutenção do arquivo 
fotográfico geral IPG

Arquivo fotográfico de instalações, eventos, 
recursos humanos, entre outros, por 
temáticas.

GIC N.º de arquivos 
organizados/inventariados 100 Sim

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Manutenção da página IPG Informação
Atualização dos conteúdos disponibilizados 
na página IPG Informação (link da website do 
IPG).

GIC N.º de ações aprovadas 100 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Colaboração com a Associação 
Académica da Guarda

Recolha fotográfica de eventos e divulgação 
das atividades desenvolvidas. GIC N.º de ações aprovadas 20 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Colaboração com as Tunas do IPG Recolha fotográfica de eventos e divulgação 
das atividades desenvolvidas. GIC N.º de ações aprovadas 10 Não

Comunicação e Comunidade Informação e Comunicação Colaboração com os Núcleos de Curso 
do IPG

Recolha fotográfica de eventos e divulgação 
das atividades desenvolvidas. GIC N.º de ações aprovadas 30 Não
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.



4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Boa qualidade de vida e custos mais baixos relativamente a outros centros urbanos Recursos humanos reduzidos

Parcerias com empresas e instituições da região e dinâmica da Presidência Falta de equipamentos atualizados e capazes de oferecerem a qualidade desejada

Crescimento e procura de novos públicos (Internacionalização),
Articulação entre serviços / setores,

Inexistência de ensino superior privado, na região.
Baixo domínio de línguas estrangeiras por parte de muitos docentes e funcionários.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Ampliação da oferta formativa do Politécnico da Guarda Proximidade com Instituições de Ensino Superior com a mesma oferta formativa (UBI, IPCB e IPV),

Implementação da nova marca IPG Redução da atratividade em determinadas áreas de ensino: Engenharia Civil, Engenharia Topográfica, entre outros.

Aumento da cooperação institucional e implementação de novas parcerias

Localização geográfica, instalações dentro de perímetro urbano,

Oferta de inúmeros serviços, Formação académica dos docentes e dos funcionários, Bom relacionamento entre Docentes e Alunos,

Espaços bem equipados para a prática de diversas modalidades desportivas
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino O GIC presta apoio técnico e logísitico às várias ações e eventos relacionados como processo de ensino e aprendizagem dos vários cursos do IPG.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento O GIC presta apoio técnico e logísitico às várias ações e eventos relacionados com as atividades de I&D

EIXO III
Internacionalização

O GIC presta aopio à internacionalização, quer na produção de suportes de comunicação em lingua estrangeira para as ações de Incoming e Outgoing. Faculta materias de promoção e ou divulgação (merchandising) para as ações de Incoming e Outgoing. Presta 
apoio às ações de divulgação internacionais.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

O GIC presta apoio técnico e logísitico, sempre que possivel e devidamente enquadrado, a vários eventos/atividades de agentes externos e parceiros. O GIC é parte central da comunicação do Politécnico da Guarda: quer na produção e elaboração de conteúdos 
informativos impressos e digitais, quer na sua difusão através do vários canais de comunicação disponíveis. De salientar a existencia de um programa de rádio com emissão semanal disponibilizado também em Podcast.

EIXO V
Organização e Gestão Interna O GIC presta serviço na divulgação das atividades de vários sectores, facultando o fluxo informativo.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops Ação de formaçãob sobre Higiene e 
Segurança no trabalho 

Sensibilização dos funcionários do IPG, em especial 
do GIME, para as questões de higiene, riscos e 
prevenção

GIME / Presidencia N.º de ações concretizadas 7 horas Sim Bom

Investigação & Desenvolvimento Projetos, Protocolos e Parcerias Projetos de medidas de autoproteção em 
edifícios do IPG Elaboração do projeto  para aprovação na ANEPC GIME N.º de ações aprovadas 2 Ainda a decorrer

Internacionalização Internacionalização Melhoria das condições de acolhimento  de 
Estudantes no Campus do IPG

Limpeza, reparação  e requalificação dos 
apartamentos do IPG GIME e SAS Grau de satisfação dos participantes 

(escala de 1 a 5) 3 Sim Bom

Comunicação e Comunidade Transversal
Dar apoio às Escolas e  aos Gabinetes  que 
de forma mais especifica tratem destes 
eventos e iniciativas

Colaborar e realizar as tarefas de transportes, 
montagem e desmontagem de expositores, manter a 
operacionalidade dos auditórios  e Campus do  IPG 

GIME Grau de satisfação global dos utentes 
(escala de 1 a 5) 5 Sim Excelente

Organização e Gestão Interna Transversal Realizar tarefas de manutenção preventiva e 
corretiva em todos os imoveis do IPG

Executar as tarefas de manutenção a fim de que as 
instalações,  os equipamentos  e veículos que 
constituem o património do IPG  apresentem 
excelentes condições de utilização

GIME N.º de intervenções realizadas 120 Sim Excelente 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

EIXO V
Organização e Gestão Interna
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços Académicos

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços Académicos

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Ensino Transversal Alteração de Regulamentos

Alteração dos Regulamentos: 
- do estatuto de estudante Internacional; 
- da frequência em unidades curriculares 
isoladas.

SA - Conselho Superior de Coordenação - 
Presidente do IPG

Publicação: Diário da República, 2.ª 
série — N.º 128 — 5 de julho de 2021; 

Publicação: Diário da República, 2.ª 
série — N.º 123 — 28 de junho de 2021

 

Internacionalização Transversal Foi recebido pessoal não docente em 
mobilidade 

Mobilidades STT/Serviços Académicos de 
17/05/2021 a 21/05/22
Universidade de Ostrava
Anna Starhová
Renata Holinkova 

SA - GMC 2

Internacionalização Transversal Inscrição dos estudantes ERASMUS 
incoming, 

Todo o processo de inscrição no SIGARRA, nas 
respetivas unidades curriculares e emissão do 
TOR.

SA
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços Académicos

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Melhoria do "SIGARRA", como por exemplo registo dos GFUCs Falta de formação especifica aos funcionarios dos SA

Afetação de 1 pessoa aos SA

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

Lançamento de notas e assinaturas de Termos por parte dos docentes, tardiamente
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços Académicos

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino Apesar de todos os constrangimentos devido á situação de Pandemia, ainda assim foram alterados alguns Regulamentos do IPG

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização Não obstante as limitações devido ao Covid, foram recebidas e acompanhadas 2 pessoas em Mobilidade STT

EIXO IV
Comunicação e Comunidade Devido á situação Pandémica, algumas atividades de atendimento presencial foram limitadas, tendo sido dada prioridade á informação por email.

EIXO V
Organização e Gestão Interna Todas as atividades dos SA foram realizadas, mas verificou-se atraso na asinatura de Pautas e Termos por parte dos docentes, algumas ainda em falta.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividadesa realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Internacionalização Internacionalização
Elaboração de protocolos de cooperação 
com instituições de ensino superior 
internacionais

Procura de novos parceiros internacionais com 
áreas científicas similares às do IPG GMC N.º de novos acordos internacionais 

celebrados 35 Sim 62

Internacionalização Internacionalização
Incentivo das atividades de mobilidade 
nacional e internacional de estudantes , 
docentes e não docentes do IPG

Promoção de sessões de esclarecimento e 
divulgação dos programas de mobilidade junto dos 
estudantes, docentes e não docentes do IPG

GMC Nº de sessões de 
informação/esclarecimento realizadas 6 Sim 6

Internacionalização Internacionalização
Incremento do nº de estudantes Incoming a 
realizar o seu período de mobilidade 
(estudos e estágios) no IPG

Visitas a Instituições estrangeiras, participação em 
semanas internacionais e feiras de educação 
internacionais

GMC Nº de estudantes em mobilidade 
Incoming no IPG 150 Sim 114

Internacionalização Internacionalização
Incremento do nº de estudantes Outgoing 
para realizar o seu período de mobilidade 
fora do país(estudos e estágios)

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 80 Sim 51

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade docente 
Incoming

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 20 Sim 6

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade docente 
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 30 Sim 10

Internacionalização Internacionalização Incremento do nº de mobilidade não docente 
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das 
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz 
educativo; visita a instituições parceiras

GMC N.º de não docentes do IPG em 
programas internacionais 25 Sim 1

Internacionalização Internacionalização Promoção de atividades de integração dos 
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos 
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas 
culturais

GMC N.º de eventos realizados 5 Sim 7
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.

Internacionalização Internacionalização

Promoção de atividades de 
disseminação do programa 
ERASMUS+ com a  integração dos 
estudantes em mobilidade no IPG

Participação no evento internacional 
ERASMUSDAYS promovido pelas Agências 
Nacionais Erasmus+ dos diferentes países que 
integram o programa, com a realização de 
atividades facilitadoras da integração dos 
estudantes estrangeiros que recebemos no 
inicio do semestre, nomeadamente a realização 
de um concurso de conhecimentos sobre a 
Europa ; um jogo de Futsal entre estudantes 
Incoming e estudantes IPG e a visita à Serra da 
Estrela.

GMC/GIC/GFCD N.º de atividades/ações realizadas 3

Internacionalização Internacionalização Integração do IPG no Consórcio de 
Universidades Europeias UNITA

Participação presencial e online em reuniões do 
consórcio para envolver outros elementos da 
instituição nos grupos de trabalho já definidos 

GMC N.º de reuniões técnicas realizadas 6

Internacionalização Internacionalização
Organização de seminário "Why does 
Copyright ignore performers?" 
apresentado por um docente da 
Universidade de Sevilha 

Preparação da parte logística e divulgação do 
evento ao público-alvo da ação GMC N.º de oradores participantes 2

Internacionalização Internacionalização
Participação I Encontro de 
Internacionalização de Empresas, no IP 
de Bragança no âmbito do projeto PPIN 

Recolhas de informação de algumas empresas 
com foco na internacionalização que podem 
contribuir para a expansão do projeto PPIN

UDI/Mário Morais N.º de projetos apoiados 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

Esforço da equipa para dar resposta atempada e eficiente às diversas solicitações  que chegam ao serviço. Dependência da colaboração e disponibilidade de outros serviços, nomeadamente dos Serviços Académicos, para  dar cumprimento a 
determinados procedimentos administrativos. 

Acompanhamento próximo dos beneficiários das mobilidades Outgoing e Incoming. Equipa reduzida em proporção ao volume de trabalho concentrado no GMC.

Disponibilidade permanente da equipa para esclarecimento de dúvidas dentro da sua área de atuação. Escassez de tempo para preparação de outras atividades orientadas para os beneficiários das mobilidades.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)

A integração do IPG em diferentes consórcios nacionais e internacionais permite um maior envolvimento em atividades de 
internacionalização e potencia uma maior atratividade da instituição face aos nossos parceiros nacionais e internacionais.  Incapacidade para garantir aos estudantes em mobilidade disponibilidade de alojamento nas Residências de Estudantes da instituição

Os planos curriculares da oferta formativa não estão facilmente visiveis para preparação dos programas de estudos dos estudantes que 
nos propomos receber . 

Oferta formativa em lingua inglesa inexistente sendo um dos maiores obstáculos evidenciados pelos alunos.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização

A mobilidade internacional  é, sem dúvida, um dos aspetos centrais da internacionalização do IPG, porém, no ano 2021, a institutição não conseguiu ainda voltar aos resultados obtidos nos anos pré-pandemia. Ainda que tivesse havido um ligeiro aumento das 
mobilidade IN e OUT relativamente ao ano anterior (2020), dos oito indicadores atribuidos ao GMC apenas três conseguiram ser executados, atingindo ou ultrapassando as metas definidas. Não se percebedendo que estes baixos resultados advenham ainda de 
constrangimentos sanitários pós-covid, as conclusões dos questionários de satisfação enviados aos beneficários de mobilidade Incoming apontam como maiores constrangimentos a inexistência das aulas e de material de estudo em inglês assim como a dificuldade 
no relacionamento e contacto com os professores. Este é, sem dúvida, um dos aspetos mais evidentes que faz abrandar o crescimento de atividades internacionais na instituição. Também o aspeto linguístico é um dos constrangimentos referidos nos questionários  
distribuidos pelos nossos estudantes Outgoing que enfatizam a pouca ou nenhuma oferta de uc's de Inglês nos cursos que frequentam na Institutição. Esta falta de preparação linguística é um dos aspetos que os estudantes evidenciam sugerindo que possam ser 
oferecidos cursos de lingua intensivos previamente à sua mobilidade.Estas são ótimas propostas de melhoria para que a estratégia de internacionalização da instituição possa seguir o seu caminho de forma exemplar e rigorosa.

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

EIXO V
Organização e Gestão Interna
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços de Ação Social (SAS)

Indique as principais atividades a realizar no ano civil em causa, respetivos indicadores e metas a atingir.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades a realizar devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido 
com a designação, breve e sucinta, da atividade a 

realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a 
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva 

implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade planeada.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não listado, 
na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando para 
isso digitar o texto pretendido.

META
As metas devem ser parâmetros 

numérios e objetivos.

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos, 
semestres, trimestres, semanas, 

horas, euros, etc., recorrendo, 
opcionalmente, a operadores de 

comparação (=, >, <, >=, <=).

EXECUTADA?

PREENCHER NO FINAL DO ANO 
CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER 
tratando-se de atividade ainda em curso 

(não preencher a célula Resultado).
Selecionar NÃO tratando-se de 

atividade não realizada (não preencher 
a célula Resultado). 

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO 
ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser 
preenchido com o resultado 

obtido na atividade, sempre que 
a mesma tenha sido executada e 

concluída.

Ensino Formação, Cursos e Workshops Alimentação vegetariana Conhecer e aplicar, em ambiente de trabalho, as 
técnicas de confeção de pratos vegetarianos Alimentação Número de participantes 6 Não

Organização e Gestão Interna Transversal Aumento da receita nas cantinas Atualização do preço da refeição Alimentação Aumento de 0,15 € 5% Não

Organização e Gestão Interna Transversal Aumento da receita nas residências Atualização dos preços das mensalidades Alojamento Aumento médio de 10% 5% Não

Organização e Gestão Interna Transversal Ocupação das residências Maior divulgação do serviço de alojamento no ato da 
matrícula Alojamento Número de camas ocupadas 90% Sim 96,55%
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços de Ação Social (SAS)

Atividades realizadas não previstas
Indique outras atividades realizadas relevantes que, não tendo sido previstas inicialmente no Plano de Atividades, foram realizadas ao longo do ano civil em análise.
É possível atualizar esta informação ao longo do ano ou, no final do ano, aquando da submissão do relatório de atividades final.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO ESTRATÉGICO

As atividades realizadas não previstas devem ser 
enquadradas por eixos estratégicos:

I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento

III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade realizada não prevista. 
Pretendendo-se introduzir uma atividade sem 

enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e 
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

O campo Designação da Atividade deve ser 
preenchido com a designação, breve e sucinta, 

da atividade realizada.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / 
METODOLOGIA

Descrição pormenorizada da atividade realizada não 
prevista, incluindo a estratégia e metodologia utilizada no 

sentido da respetiva implementação.

RESPONSABILIDADE

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela 
implementação da atividade realizada não prevista.

INDICADOR

Poderá ser introduzido um indicador não 
listado, na condição de ser um indicador válido 

(parâmetro numérico e objetivo), bastando 
para isso digitar o texto pretendido.

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

O campo Resultado deve ser preenchido com o 
resultado obtido na atividade realizada não 
prevista, sempre que a mesma tenha sido 

concluída.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços de Ação Social (SAS)

Análise SWOT
Indique aquilo que é mais relevante e escreva em forma de tópicos concisos.

DICA: se necessário, é possível inserir novas linhas.

Fatores positivos Fatores negativos

Fatores internos

Forças (S, strengths): Fraquezas (W, de weakenesses):

O empenhamento e dedicação de todo(a)s o(a)s trabalhadores dos SAS, nomeadamente os que exercem funções no setor de 
alojamento e alimentação.

Nas residências, devido aos anos de uso do equipamento cada vez mais desgastado, verificaram-se muitas avarias do equipamento 
existente nas lavandarias, nomeadamente máquinas de lavar e secar roupa.

O mesmo sucede nas cantinas, em que o equipamento tem quase todo mais de vinte anos de uso, o que torna o trabalho desenvolvido 
muito mais difícil e até mais dispendioso.

A dispersão dos diversos serviços dos SAS leva a uma maaior dificuldade de contacto com os estudantes, nomedamente com aqueles 
que são necessários à constituição de órgãos para aprovação de novos presços para as cantinas e residências.

Fatores externos

Oportunidades (O, de opportunities) Ameaças (T, de threats)
O encerramento de unidades alimentares na cidade permitiu, ainda assim, a confeção de mais refeições distribuídas aos estudantes em 
regime de take way.

A situação de saúde em Portugal relacionada com a infeção por COVID-19, exigiu uma convergência de esforços para que fossem 
cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção promotora do risco de transmissão.

As inconstantes mudanças provocadas pela situação de pandemia levou que muitos estudantes se fixassem mais nas residências, 
acautelando um alojamento de forma mais segura.

Esta mesma situação levou muitos dos estudantes a ausentarem-se para a sua área de residência, fazendo diminuir drasticamente o 
número de refeições nas cantinas.
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço: Serviços de Ação Social (SAS)

Conclusões
 Principais conclusões e considerações finais relativamente às metas e resultados obtidos, limitações, constrangimentos, estratégias futuras e propostas de melhoria.

DICA: para mudar de linha, clique Alt+Enter.

EIXO I
Ensino

A situação de pandemia em que vivemos durante quase todo o ano de 2021 condicionou e obstaculizou a realização das metas definidas, bem como dos resultados obtidos. Algumas situações de contágio nas cantinas levou a que não se pudesse realizar qualquer 
tipo de formação junto das trabalhadoras das cantinas.

EIXO II
Investigação & Desenvolvimento

EIXO III
Internacionalização

EIXO IV
Comunicação e Comunidade

EIXO V
Organização e Gestão Interna Dada a situação de pandemia que vivemos não foi possívelaumentar a receita das cantinas, até porque, na realidade, estas só começaram a funcionar de forma normal e regular a partir de outubro de 2021. As mensalidades das residências tiveram que ser 

reduzidas, dadas as ausências forçadas dos estudantes, pelo que também as mensalidades dos quartos não puderam ser atualizadas e a respetiva receita retrocedeu de forma acentuada.  



Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2021 TAXA     
REALIZAÇÃO

Reforçar a internacionalização

Dinamizar a investigação científica para produzir conhecimento e inovação

Reforçar a oferta formativa

Desenvolver o Sistema Interno de Garantia de Qualidade

Intensificar protocolos, parcerias e projetos com outras instituições e empresas

Progredir na qualificação do corpo docente

ANO:2021

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Instituto Politécnico da Guarda

MISSÃO:  A missão do IPG consiste em formar profissionais altamente qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases humanistas, e contribuir 
para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país através de serviços formativos de qualidade sustentados em programas 
académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em competências.

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 30.0

1: Reforçar a internacionalização Peso: 40.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de docentes em programas de mobilidade 
internacional (IN+OUT) 62.00 15.00 25.00 5.00 40 17.0 88.0 Não Atingiu

Nº de estudantes em programas de mobilidade 
internacional (IN+OUT) 252.00 150.00 150.00 15.00 40 165.0 100.0 Atingiu

Nº de novos estudantes matriculados ao abrigo do 
Estatuto de Estudante internacional (incluindo DT) 167.00 139.00 100.00 10.00 20 111.0 101.0 Superou

2: Reforçar a participação em eventos científicos com apresentação de comunicação Peso: 20.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de participações em eventos científicos nacionais 
com comunicação 8.00 21.00 30.00 10.00 50 45.0 116.7 Superou

Nº de participações em eventos científicos 
internacionais com comunicação 51.00 44.00 30.00 10.00 50 90.0 266.7 Superou

3: Reforçar a oferta formativa Peso: 20.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de CTeSP em funcionamento 12.00 10.00 10.00 2.00 30 8.0 100.0 Atingiu

Nº de estudantes inscritos em CTeSP 132.00 245.00 160.00 25.00 30 383.0 223.8 Superou

Nº de formações e pós-graduações em 
funcionamento 27.00 33.00 30.00 2.00 40 32.0 100.0 Atingiu

4: Desenvolver o Sistema Interno de Garantia de  Qualidade Peso: 20.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e 
aprovados 52.00 54.00 50.00 5.00 100 52.0 100.0 Atingiu
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Objectivos Operacionais

Eficiência Peso: 40.0

1: Robustecer os artigos publicados em revistas internacionais Peso: 30.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de artigos publicados em revistas internacionais 
(indexadas GOOGLE SCHOLAR) 75.00 35.00 40.00 8.00 50 37.0 100.0 Atingiu

Nº de artigos publicados em revistas internacionais 
(indexadas ISI - SCOPUS) 26.00 20.00 20.00 2.00 50 67.0 325.0 Superou

2: Intensificar protocolos, parcerias e projetos com outras instituições e empresas Peso: 40.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de protocolos e parcerias celebrados 56.00 53.00 50.00 5.00 50 39.0 88.0 Não Atingiu

Nº de projetos candidatados ou em curso, com 
financiamento externo, em parceria com empresa 
ou instituições externas, nacionais ou internacionais

33.00 28.00 30.00 5.00 50 34.0 100.0 Atingiu

3: Progredir na qualificação do corpo docente a nível de grau de doutor e título de especialista Peso: 30.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de docentes ETI Doutorados / Nº total de 
docentes ETI * 100 71.00 64.00 65.00 2.00 60 63.3 100.0 Atingiu

Nº de docentes ETI Especialistas / Nº total de 
docentes ETI * 100 14.60 14.00 16.00 2.00 40 17.3 100.0 Atingiu

Qualidade Peso: 30.0

1: Aperfeiçoar as taxas de sucesso escolar Peso: 50.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Taxa de sucesso escolar 74.00 69.00 70.00 3.00 100 87.3 120.4 Superou

2: Reforçar a satisfação dos stakeholders do IPG com os serviços prestados Peso: 50.0

INDICADORES 2019 2020 META 2021 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Grau médio de satisfação dos colaboradores internos 
aferido por questionário ao serviço do Gabinete de 
Informação e Comunicação

3.66 3.73 3.60 .20 50 3.7 100.0 Atingiu

Grau médio de satisfação dos estudantes aferido por 
questionário ao serviço do Gabinete de Informação e 
Comunicação

3.71 4.45 3.60 .20 50 3.5 100.0 Atingiu

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 12.0 12.0 .0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 4.0 4.0 .0

Técnico Superior * 12.0 36.0 49.0 13.0

Assistente Técnico * 8.0 41.0 37.0 4.0

Assistente Operacional * 5.0 65.0 60.0 5.0

Docentes 15.0 237.0 251.0 14.0

395.0 413.0

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2020 31/12/2021
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Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de Funcionamento 19713836 21145250 1431414

Despesas c/Pessoal 14508287 14634446 126159

Aquisições de Bens e Serviços 2145217 1725543 419674

Outras Despesas Correntes 81000 111335 30335

Despesas Restantes 2979332 4673926 1694594

PIDDAC

Outros Valores 2696405 437110 2259295

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 22410241 21582360

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 37.2 Superou
1: Reforçar a internacionalização 38.2 Não Atingiu

2: Reforçar a participação em eventos científicos com apresentação de comunicação 38.4 Superou

3: Reforçar a oferta formativa 27.4 Superou

4: Desenvolver o Sistema Interno de Garantia de  Qualidade 20.0 Atingiu

Eficiência 52.4 Superou
1: Robustecer os artigos publicados em revistas internacionais 63.8 Superou

2: Intensificar protocolos, parcerias e projetos com outras instituições e empresas 37.6 Não Atingiu

3: Progredir na qualificação do corpo docente a nível de grau de doutor e título de especialista 30.0 Atingiu

Qualidade 33.0 Superou
1: Aperfeiçoar as taxas de sucesso escolar 60.2 Superou

2: Reforçar a satisfação dos stakeholders do IPG com os serviços prestados 50.0 Atingiu

NOTA EXPLICATIVA

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

122.6

Indicadores Justificação do Valor Crítico

Nº de docentes em programas de mobilidade internacional (IN+OUT)

Nº de estudantes em programas de mobilidade internacional (IN+OUT)

Nº de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de Estudante 
internacional (incluindo DT)
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Indicadores Fonte de Verificação

Nº de docentes em programas de mobilidade internacional (IN+OUT) GMC

Nº de estudantes em programas de mobilidade internacional (IN+OUT) GMC

Nº de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de Estudante 
internacional (incluindo DT) SA

Nº de participações em eventos científicos nacionais com comunicação UDI/EscolasI/EscolasI/EscolasI/Escolas

Nº de participações em eventos científicos internacionais com comunicação UDI/EscolasI/EscolasI/EscolasI/Escolas

Nº de CTeSP em funcionamento UDI/Serviços Académicos

Nº de estudantes inscritos em CTeSP UDI/Serviços Académicos

Nº de formações e pós-graduações em funcionamento UDI/Serviços Académicos

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e aprovados GAQ

Nº de artigos publicados em revistas internacionais (indexadas GOOGLE 
SCHOLAR) UDI/EscolasI/Escolas

Nº de artigos publicados em revistas internacionais (indexadas ISI - SCOPUS) UDI/EscolasI/Escolas

Nº de protocolos e parcerias celebrados Serviços Académicos

Nº de projetos candidatados ou em curso, com financiamento externo, em 
parceria com empresa ou instituições externas, nacionais ou internacionais Serviços Académicos

Nº de docentes ETI Doutorados / Nº total de docentes ETI * 100 DRH

Nº de docentes ETI Especialistas / Nº total de docentes ETI * 100 DRH

Taxa de sucesso escolar Serviços Académicos

Grau médio de satisfação dos colaboradores internos aferido por questionário ao 
serviço do Gabinete de Informação e Comunicação GAQ

Grau médio de satisfação dos estudantes aferido por questionário ao serviço do 
Gabinete de Informação e Comunicação GAQ

Indicadores Justificação do Valor Crítico

Nº de participações em eventos científicos nacionais com comunicação

Nº de participações em eventos científicos internacionais com comunicação

Nº de CTeSP em funcionamento 

Nº de estudantes inscritos em CTeSP

Nº de formações e pós-graduações em funcionamento

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e aprovados 

Nº de artigos publicados em revistas internacionais (indexadas GOOGLE 
SCHOLAR)

Nº de artigos publicados em revistas internacionais (indexadas ISI - SCOPUS)

Nº de protocolos e parcerias celebrados

Nº de projetos candidatados ou em curso, com financiamento externo, em 
parceria com empresa ou instituições externas, nacionais ou internacionais

Nº de docentes ETI Doutorados / Nº total de docentes ETI * 100

Nº de docentes ETI Especialistas / Nº total de docentes ETI * 100

Taxa de sucesso escolar

Grau médio de satisfação dos colaboradores internos aferido por questionário ao 
serviço do Gabinete de Informação e Comunicação

Grau médio de satisfação dos estudantes aferido por questionário ao serviço do 
Gabinete de Informação e Comunicação
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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Abrir, alargar, apoiar, incentivar 

 

Ainda marcado pela Covid-19, e pelas enormes exigências que a pandemia colocou ao ensino superior, o ano de 

2021 foi para o Instituto Politécnico da Guarda – IPG um exercício com enormes desafios de gestão, o qual só foi 

possível ultrapassar com uma rigorosa afetação dos recursos disponíveis às necessidades correntes e às muitas 

situações extraordinárias que se colocaram. 

Três prioridades se destacaram em 2021 na condução do Politécnico da Guarda e das suas quatro escolas: Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto; Escola Superior de Saúde; Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão; e Escola Superior de Turismo e Hotelaria.  

As três prioridades foram: 

1) Manter os espaços do Politécnico da Guarda seguros em termos sanitários, articulando o ensino 
presencial com o não presencial e garantindo que, apesar de restrições de vária ordem, todos os alunos 
tivessem efetivas condições de acesso ao ensino e ao conhecimento. 

2) Reforçar o IPG como uma referência para todos os setores da sociedade, da economia e da cultura da 
região da Guarda e de Seia, aumentando a sua interação com as cidades e com o território e dando 
resposta pronta, e rápida, às muitas solicitações que lhe foram feitas por empresas, por instituições 
sociais, por autarquias, etc. 

3) Acelerar o relançamento do Politécnico da Guarda, quer como instituição de ensino, quer como 
entidade produtora de ciência e de conhecimento, quer como motor do desenvolvimento do território 
compreendido entre as regiões da Guarda e de Seia. Fazer crescer o Politécnico da Guarda, melhorar a 
sua imagem e os seus mecanismos de interação com o Interior e com o país. 
 

A comunidade IPG – professores, investigadores, funcionários não docentes e estudantes – deu uma resposta 

notável a estes desafios. Desde logo, no esforço que todos fizeram para se adaptarem a novas metodologias de 

ensino, nomeadamente potenciando as novas salas de informática que foi possível instalar e o reforço da rede 

de comunicações digitais das escolas.  

O mais importante fica a crédito dos docentes e dos funcionários não docentes desta casa, com destaque para a 

Escola Superior de Saúde: a disponibilidade que quase todos manifestaram para ajudar os alunos que precisaram 

de um apoio extra para manterem a qualidade de vida e, também, para não ficarem para trás nos seus estudos. 

Foi graças aos professores e aos funcionários que, durante a pandemia da Covid-19, no IPG ninguém ficou para 

trás! 

A prossecução das três prioridades atrás referidas resultou num aumento da oferta formativa, no aumento de 

alunos, na contratação de mais professores, na multiplicação de projetos e de parcerias com agentes da região, 

do país e do estrangeiro e no aumento dos serviços prestados ao exterior.  

Da multiplicidade de ações destacam-se:  

 a capacitação por parte do IPG de empreendedores para contrariar a desertificação nas Beiras e 
Serra da Estrela.  

 A criação de uma unidade da Rede Europeia de Blockchain – EBSI, pioneira no país.  
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 A distinção de docentes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria pelo VII Congresso Internacional 
Científico-Profissional de Turismo Cultural. 

 A celebração de parcerias com empresas nacionais e internacionais da área da logística e o 
lançamento de uma pós-gradução em Logística. 

 O contributo para a transformação do Geopark num fator decisivo para o desenvolvimento 
sustentável desta região. 

 A integração do IPG no polo de inovação digital PTCentroDiH para promover a inovação e a coesão 
territorial na Região Centro.  

 O desenvolvimento de projetos de inovação com alunos, como o “Space Food Ideation”, primeiro 
prémio do concurso nacional Link Me UP.  

 A participação na Rede Politécnica A23, com os institutos politécnicos de Castelo Branco e de 
Tomar, um projeto de 4,7 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões gerido diretamente pelo 
Politécnico da Guarda. 

 A entrada no consórcio UNITA – Universitas Montium, com instituições de ensino superior de cinco 
países europeus, participando uma estratégia de desenvolvimento baseada na sustentabilidade, na 
economia circular e nas energias renováveis. 

 O envolvimento no projeto “Erasmus+SIAS CHINA” para melhorar a integração de estudantes 
chineses.  

 O lançamento de novas ofertas formativas como a licenciatura em Desporto, Condição Física e 
Saúde, a pós-graduação em Enoturismo ou o curso técnico superior profissional (CTeSP) em Análise 
de Dados. 

 O aumento dos estudantes internacionais: em 2021 quadruplicou o número de candidatos em 
relação ao ano de 2020.  

 

Entre projetos lançados e objetivos alcançados, o Politécnico Guarda lançou também em 2021 – no dia do IPG, 

3 de dezembro – a sua nova identidade visual e o seu novo website. 

Toda esta atividade está refletida nas páginas que se seguem deste Relatório & Contas. Em 2021 o IPG 

movimentou quase 18 milhões euros, tendo a sua receita global crescido cerca de 538 mil euros. Foi 

deixado para o ano seguinte um saldo de 650 mil euros. 

Tudo foi feito no cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Como se pode ler na página 61 do 

Relatório & Contas, “apesar dos anos atípicos vividos pelas Instituições de Ensino Superior e pela economia 

em geral, o grupo IPG melhorou o seu desempenho no ano 2021, em resultado de uma gestão mais eficiente 

dos recursos disponíveis”. 

A subida dos montantes em causa teve a ver, sobretudo, com a repercussão do aumento das despesas com 

o pessoal. Este resultou dos aumentos salariais decorrentes do Orçamento do Estado e da contratação de 

mais pessoal docente para dar resposta ao aumento de alunos. O aumento de estudantes foi transversal às 

quatro escolas mas, naturalmente, concentrou-se à volta dos novos cursos. 

Feito este pequeno balanço do ano de 2021, sublinhemos as continuidades que se prolongaram para 2022.  

Logo no início do ano o Politécnico da Guarda integrou o projeto “Living the Future Academy”, liderado pela 

Universidade de Coimbra e composto por outras entidades do ensino superior. É um projeto de 16,5 milhões de 

euros dedicado a qualificar e capacitar entre 8 mil a 12 mil quadros em áreas que vão das tecnologias digitais a 

soluções de engenharia ao serviço do aprovisionamento, do fabrico, da robótica ou da automação de 

sistemas industriais, em articulação com empresas da Região Centro. Ao IPG cabe a gestão direta de meio 

milhão de euros de investimento. 
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Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, o IPG foi das primeiras instituições de ensino portuguesas 

a disponibilizar-se para acolher e integrar refugiados ucranianos que quisessem estudar ou que tivessem 

habilitações para ensinar ou exercer funções não docentes. 

Já em abril de 2022 o Laboratório Colaborativo em Logística – CoLAB LogIN, concebido e coordenado pelo 

Instituto Politécnico da Guarda – IPG, obteve um financiamento de 1,3 milhões de euros da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia – FCT. O CoLAB LogIN é fruto de uma parceria com empresas e instituições públicas 

e privadas da área da logística e tecnologia, juntando o know-how empresarial do setor com a academia 

para estudar e investigar os fluxos logísticos da região, do país e da Europa.  

Também a multinacional norte-americana Fortinet, a maior empresa mundial no setor da cibersegurança, 

com sede na Califórnia, escolheu em maio de 2022 o Instituto Politécnico da Guarda – IPG para capacitar 

quadros de empresas portuguesas, técnicos da Administração Pública e municipal e também estudantes 

do próprio IPG, aprofundando as suas competências informáticas e preparando-os para prevenir e para 

lidar com eventuais ciberataques. 

Nos meses anteriores, outras empresas de referência no setor das tecnologias de informação já se tinham 

instalado no IPG. É o caso da NOESIS, que está a recrutar estudantes e recém-licenciados para estágios 

que poderão evoluir para carreiras na empresa. Ou a SECURNET, empresa portuguesa de cibersegurança, 

que administrará um Centro de Competências no Politécnico da Guarda. 

Em junho de 2022 foi inaugurado nas instalações do Politécnico da Guarda o polo da Região Centro do 

Observatório Nacional do Envelhecimento (ONE). Atendendo a que o polo da Região Sul está sediado na 

Universidade Nova de Lisboa, e o da Região Norte na Universidade do Porto, resulta clara a afirmação do 

Politécnico da Guarda – afirmação pedagógica e afirmação científica – enquanto instituição de referência 

para enfrentar os problemas sociais e de saúde com que a população mais velha se irá deparar no futuro. 

Refira-se, por ser de inteira justiça, que este grande salto em frente do Politécnico da Guarda muito se 

deve às instituições, às empresas e às autarquias que com ele colaboram, partilham o seu trabalho 

científico e participam na transferência de conhecimento, convergindo com ele no esforço de afirmação 

e desenvolvimento do território. 

Como se pode ver, os investimentos lançados em 2021 – tenham sido eles a reestruturação tecnológica 

nas quatro escolas (um investimento de mais de meio milhão de euros na rede de internet e no sistema 

de videoconferência) ou a contratação de 18 investigadores altamente qualificados – resultaram, não só 

no ano em que foram lançados, mas também em 2022, num grande salto quantitativo para o Politécnico 

da Guarda. 

O IPG está hoje focado na formação da população, na qualificação da mão de obra, na transferência de 

tecnologia e na ligação cada vez maior à sociedade. O que nos move é, precisamente, apoiar, incentivar, 

abrir e alargar as relações com a realidade que nos rodeia dentro e fora do país. 

Guarda, 11 de julho de 2022. 

 

 

Joaquim Brigas 

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda 
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2. PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA  

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 50, 6300-559 Guarda 

O Instituto Politécnico da Guarda está sob a tutela do Ministério da Educação e Ciência com a classificação 

orgânica 11 1 05 62 00 e número de contribuinte 600 023 265. 

O Instituto é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Os seus estatutos foram aprovados pelo Despacho Normativo nº 48/2008 e publicados no DR II Série 

n.º 171, de 04 de setembro de 2008. 

O IPG integra para além dos Serviços Centrais, quatro escolas superiores: 

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG),  

- Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), 

- Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), 

- Escola Superior de Saúde (ESS) 

 

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS) 

Rua Soeiro Viegas nº 6, 6300-758 Guarda 

Os Serviços de Ação Social estão sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a 

classificação orgânica 11.1.05.63.00 e número de contribuinte 600 043 010. 

Os SAS são uma pessoa coletiva de direito público, dotados de autonomia administrativa e financeira. 

Foram criados através do Decreto-Lei nº. 129/93, de 22 de abril conjugado com o Despacho n.º 10.627/2009, de 

23 de abril os quais estabelecem o modo de funcionamento dos serviços e respetivo Regulamento Orgânico. 
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3. ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL CONSOLIDADA 

3.1. INTRODUÇÃO 

Em 2021, o Grupo Politécnico da Guarda dispôs de um orçamento aprovado para o desenvolvimento das suas 

atividades de funcionamento que totalizou 19.713.836 euros. Este valor foi revisto numa base mensal e ajustado 

em função das necessidades ao longo do ano. 

 

 

 Previsão/Dotação Execução 

Capítulo Inicial Corrigida Variação Valor Desvio Exec. % 

 (a) (b) (b) - (a) (c) (c) - (b) (c) / (b) 

Receitas       

Receitas Correntes 17 545 332 18 564 438 1 019 106 17 248 480 -1 315 958 92,90% 

Receitas de Capital 0 44 758 44 758 44 927 169 100,4% 

Outras receitas 0 2 085 2 085 2 084 -1 99,9€! 

Rep. não abatidas aos pag.tos   0 0 -1 961 031 0,0% 

Receitas não efetivas 2 168 504 2 168 504 0 0 -2 168 504 0,0% 

Saldo da gerência anterior 0 388 233 388 233 388 230 -3 100,0% 

Total 19 713 836 21 168 018 1 454 182 17 683 721 -3 484 297 83,5% 

Despesa             

Despesas Correntes 17 017 431 18 423 675 1 406 244 16 896 765 -1 526 910 91,7% 

Despesas Capital 2 696 405 2 744 343 47 938 136 669 -2 607 674 5,0% 

Despesa não efetivas 0 0 0 0 0   

Total 19 713 836 21 168 018 1 454 182 17 033 434 -4 134 584 80,5% 

 

Como se pode observar, as alterações orçamentais (inscrições/reforços, diminuições/anulações) determinaram 

um aumento das previsões/dotações no montante de 1.454 182 euros, o que corresponde a um aumento de 

7,3% face ao orçamento inicialmente aprovado. 

O aumento acabado de referir resultou do efeito das seguintes variações: 

- Receitas: 

 . Integração dos saldos de gerência anterior (+388.233 euros); 

 . Aumento das transferências correntes por via do reembolso de Pedidos de Pagamentos de vários 

projetos que já haviam sido enviados às diversas estruturas de Gestão dos Projetos há algum tempo. 

 

- Despesas: 

 . Aumento das despesas com pessoal 

 . A execução de um projeto de financiamento à compra de equipamentos para TESP’s que provocou o 

aumento das despesas de capital. 
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Sendo as dotações do Orçamento de Estado cada vez mais deficitárias face às necessidades das instituições de 

Ensino Superior a gestão orçamental do Grupo Politécnico da Guarda tem-se caracterizado por uma rigorosa 

afetação dos recursos disponíveis ás necessidades correntes, o que obriga, no decorrer da execução a diversas 

alterações orçamentais para alocar os recursos disponíveis às rubricas onde são efetivamente necessários. 

 

 

3.2. RECEITAS CONSOLIDADAS 

No quadro seguinte apresenta-se uma análise mais minuciosa da receita: 

Código da rubrica | Descrição 

Previsões 
corrigidas 

Receitas 
liquidadas 

Receitas 
cobradas 

Grau de 
execução 

Estrutura 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(a) (e) 

R3 | Taxas, multas e outras penalidades 2 904 413 3 892 804 2 654 461 91,4% 14,9% 

R5 | Transferências correntes 14 419 026 13 881 491 13 824 430 95,9% 78,2% 

R6 | Venda de bens e serviços 1 114 130 798 199 768 281 69,8% 4,4% 

R7 | Outras receitas correntes 126 869 1 184 1 307 1,0% 0,0% 

R8 | Venda de bens de investimento 0 0 0 #DIV/0! 0,0% 

R9 | Transferências de capital 44 758 44 927 44 927 100,4% 0,3% 

R11 | Reposição não abatidas aos pagamentos 2 085 2 084 2 084 99,9% 0,0% 

R13 | Passivos financeiros 2 168 504 0 0 0,0% 0,0% 

R14 | Saldo de gerência anterior 388 233 388 230 388 230 100,0% 2,2% 

Total 21 168 018 19 008 920 17 683 721 83,50% 100,0% 

 

A receita total cobrada atingiu, em 2021, o valor de 17.683 721 euros. Considerando que este valor inclui os 

saldos da gerência anterior, no montante de 388.230 euros, a receita efetiva do próprio ano totalizou 17.295.491 

euros. 

Considerando as previsões corrigidas da receita, no montante de 21.168 018 euros, o grau de execução 

orçamental da receita foi de 83,50%, verificando-se que as receitas cobradas líquidas foram inferiores às 

previsões corrigidas em 3.484.297 euros. As transferências correntes e outras receitas correntes, pela incerteza 

associada aos recebimentos dos financiamentos no âmbito de projetos, são as que evidenciam um desvio mais 

significativo. 

Analisando a estrutura das receitas verifica-se que as transferências provenientes do OE constituem uma 

importante fonte de financiamento do Grupo Politécnico da Guarda (59,88%). 

A receita de taxas, multas e outras penalidades apresenta valores liquidados de 3.892.804 euros, dos quais foram 

recebidos 2.654.461 euros. Deste valor 2.233.977 euros dizem respeito a propinas o restante valor refere-se a 

emolumentos e multas. 
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3.3. DESPESAS CONSOLIDADAS 

A partir do seguinte, procede-se a uma análise sumária da despesa 

 

Código da rubrica | Descrição 

Dotações 
corrigidas 

Compromisso 
assumidos 

Despesas 
pagas 

Grau de 
execução 

Estrutura 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(a) (e) 

D1 | Despesas com o pessoal 15 200 055 14 841 201 14 634 446 96,3% 85,9% 

D2 | Aquisição de bens e serviços 2 568 705 2 258 451 1 725 081 66,9% 10,1% 

D3 | Juros e outros encargos 0 0 0 0.0% 0,0% 

D4 | Transferências correntes 542 772 447 510 425 903 78,5% 2,5% 

D5 | Outras despesas correntes 112 143 111 409 111 335 99,3% 0,7% 

D6 | Aquisições de bens de capital 2 732 343 1 895 526 124 671 4,6% 0,7% 

D7 | Transferências de capital 12 000 11 998 11 998  99,99% 0,06% 

D9 | Ativos Financeiros 0 0 0   0,0% 

Total 21 168 018 19 566 095 17 033 434 80,5% 100,0% 

 

Em 2021, a despesa paga pelo Grupo Politécnico da guarda totalizou 17.033.434 euros, este montante não foi 

totalmente suportado pelas receitas arrecadadas no exercício (17.417.298 euros), gerando assim um saldo 

positivo do ano em 383.864 euros, o que traduz um aumento do saldo de gerência apurado, em relação ao ano 

anterior. 

Considerando as dotações da despesa corrigidas, no montante 21.168.018 euros, o grau de execução orçamental 

da despesa foi de 80,5%, verificando-se que as despesas pagas foram inferiores às dotações corrigidas em 

4.134.584 euros. As aquisições de bens de capital, despesas com o pessoal e aquisição de bens e serviços, são as 

que mais contribuíram para o desvio global. 

Os desvios entre os compromissos assumidos e as despesas pagas, dizem respeito, no que se refere a despesas 

com pessoal, aos encargos patronais e retenções dos vencimentos do mês de Dezembro de 2021, no valor de 

198.057 euros, que transitaram, por pagar, para o ano 2022. O mesmo acontece com a rubrica de aquisição de 

bens e serviços que transitou com 38.678 de obrigações por pagar.  

Por seu lado, na rubrica de aquisição de bens de capital transitaram 1.770.856 euros de compromissos assumidos 

que ainda não foram executados e que dizem respeito a um projeto de certificação energética, financiado pelo 

POSEUR e que se encontra no Tribunal de Contas para emissão de visto, no que diz respeito ao Instituto 

Politécnico da Guarda. Deste valor 33.741 euros de compromissos a transitar dizem respeito também a um 

projeto de certificação energética dos SAS, financiado pelo POSEUR, que se encontra na fase de conclusão. 

Analisando a estrutura da despesa constata-se que as despesas com o pessoal (85,9%) e as aquisições de bens e 

serviços (10,1%), representam 96% do seu total. 
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3.4. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

O quadro seguinte resume a evolução da receita e da despesa executada nos anos de 2021 e 2020: 

Código da rubrica | Descrição 2021 2020 Variação 

R3 | Taxas, multas e outras penalidades 2 654 461 2 478 630 175 831 

R5 | Transferências correntes 13 824 430 13 507 578 316 852 

R6 | Venda de bens e serviços 768 281 701 382 66 899 

R7 | Outras receitas correntes 1 307 6 170 -4 863 

Total da receita corrente 17 248 480 16 693 760 554 720 

D1 | Despesas com o pessoal 14 634 446 14 213 698 420 748 

D2 | Aquisição de bens e serviços 1 725 081 1 652 754 72 327 

D3 | Juros e outros encargos 0 0 0 

D4 | Transferências correntes 425 903 320 687 105 216 

D5 | Outras despesas correntes 111 335 79 047 32 288 

Total da despesa corrente 16 896 765 16 266 186 630 579 

R8 | Venda de bens de investimento 0     

R9 | Transferências de capital 44 927 23 995 20 932 

R11 | Reposição não abatidas aos pagamentos 2 084 6 565 -4 481 

R13 | Passivos financeiros 0 0 0 

R14 | Saldo de gerência anterior 388 230 311 750 76 480 

Total da receita de capital 435 241 342 310 92 931 

D6 | Aquisições de bens de capital 124 671 379 654 -254 983 

D7 | Transferências de capital 11 998   

D6 | Ativos Financeiros 0 2 000 -2 000 

Total da despesa de capital 136 669 381 654 -254 983 

       

Total da Receita 17 683 721 17 036 070 647 651 

Total da Despesa 17 033 434 16 647 840 373 596 

       

Capacidade de Financiamento 650 287 388 230 274 056 

 

Em 2021, a receita global registou um acréscimo de 647 651 euros, face ao período homólogo de 2020, o que se 

traduz numa taxa de variação de 3,80%, tendo ascendido a 17.683.721.  

O acréscimo da receita total é resultado do aumento de todas as rubricas de receita, sendo o valor mais 

significativo justificado pelo aumento das transferências correntes no valor 316.852 euros, para o que contribuiu 

o aumento das transferências do Estado, no valor de 472.713 euros e verificou-se uma diminuição no que diz 

respeito a transferências referentes a projetos comunitários. Também as restantes rubricas de receita registaram 

um aumento, nomeadamente as receitas de propinas (+175.831 euros). 

No que respeita à despesa de 2021, no valor total de 17.021,436 euros, registou um aumento de 373.596 euros, 

face a 2020. 
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As despesas com pessoal registaram em 2021 um acréscimo de 420.748 euros devido aos aumentos salarias 

decorrentes do orçamento de estado e também à contratação de mais pessoal docente decorrente do aumento 

do número de alunos. Também as restantes rubricas de despesa, como seja os fornecimentos e serviços externos 

(+ 72.789 euros) e as transferências correntes (+ 116.423 euros). Estes aumentos estiveram relacionados com o 

retomar das atividades letivas presencias após vários períodos de confinamento provocados pela situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, que originou o encerramento 

das atividades letivas. 
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4. ANÁLISE AO DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO CONSOLIDADO 

4.1. BALANÇO CONSOLIDADO 

As demostrações financeiras consolidadas relativas ao exercício de 2021 revelam uma estrutura do balanço 

positiva, o que demonstra uma posição financeira robusta, para além da equilibrada gestão orçamental 

apresentada na secção anterior.  

A estrutura financeira de 2021 registou um aumento face a 2020, que decorre, essencialmente, do 

reconhecimento do valor dos subsídios a receber (2.375.947 euros) e a imputar a rendimentos em períodos 

futuros pelos gastos incorridos (1.975.582,13 euros), de projetos plurianuais em que o IPG está envolvido. 

Destes, destaca-se o da Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados contratualizado em 2021 

(1.271.325 euros), conforme se poderá verificar na Nota 14. 

 

ESTRUTURA DO ATIVO CONSOLIDADO 

No que respeita ao balanço, verifica-se que os ativos fixos tangíveis são a rubrica com maior peso na estrutura 
do ativo, representando 85,3% do seu total. 

  31/12/2021 31/12/2020 Variação  2021 vs 2020 

Rubricas Valor Peso Valor Peso % Abs 

ATIVO             

Ativo não corrente           

Ativos fixos tangíveis 22.675.456,60 85,3% 23.478.052,14 95,0% -3,4% (802.595,54) 

Ativos intangíveis 4.066,23 0,0% 338,82 0,0% 1100,1% 3.727,41 

Participações financeiras 55.193,78 0,2% 55.857,94 0,2% -1,2% (664,16) 

  22.734.716,61 85,5% 23.534.248,90 95,2% -3,4% (799.532,29) 

Ativo corrente       

Inventários 29.745,07 0,1% 16.848,63 0,1% 76,5% 12.896,44 

Devedores por transferências e 
subsídios 

2.375.946,54 8,9%   - 2.375.946,54 

Clientes, contribuintes e utentes 647.185,68 2,4% 648.903,57 2,6% -0,3% (1.717,89) 

Outras contas a receber 500,00 0,0% 3.210,87 0,0% -84,4% (2.710,87) 

Diferimentos 49.127,09 0,2% 41.823,83 0,2% 17,5% 7.303,26 

Caixa e depósitos 744.614,75 2,8% 479.462,11 1,9% 55,3% 265.152,64 

  3.847.119,13 14,5% 1.190.249,01 4,8% 223,2% 2.656.870,12 

Total do ativo 26.581.835,74 100,0% 24.724.497,91 100,0% 7,5% 1.857.337,83 

 

Em termos comparativos, o ativo líquido do IPG registou um aumento de 7,5% (1.857.337 euros) relativamente 

ao ano anterior. Este aumento resulta, fundamentalmente, das variações registadas nas rubricas de ativos fixos 

tangíveis (-802.596 euros) e da rubrica devedores por transferências e subsídios (+ 2.375.947 euros) que resultou 

da contabilização dos valores dos projetos comunitários plurianuais reconhecendo o valor desses subsídios 
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quando existe uma segurança razoável acerca do cumprimento das condições contratuais e da execução dos 

respetivos projetos. 

No período em análise os ativos fixos tangíveis baixaram 802.596 euros, fruto da absorção do investimento 

efetuado (+127.252 euros) por parte das depreciações do mesmo período (-929.709 euros) e abates (-138 euros). 

O investimento do Grupo Politécnico da Guarda, em 2021 diz respeito essencialmente à compra de material 

informático e de laboratório. 

 

ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO CONSOLIDADOS 

O património líquido representa 75,56% do ativo do Grupo Politécnico da Guarda ao passo que passivo 

corresponde a 23,72%. 

  31/12/2021 31/12/2020 Variação  2021 vs 2020 

Rubricas Valor Peso Valor Peso % Abs 

PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
      

       

Património/Capital 16.105.506,04 60,6% 16.105.506,04 65,1%  - 

Resultados transitados -15.191.688,10 -57,2% -15.553.938,65 -62,9% -2,3% 362.250,55 

Ajustamentos em ativos financeiros 32.177,68 0,1% 32.177,68 0,1%  - 

Outras variações no Património Líquido 19.168.713,01 72,1% 19.875.684,17 80,4% -3,6% (706.971,16) 

 20.114.708,63 75,7% 20.459.429,24 82,7% -1,7% (344.720,61) 

Resultado Líquido do Período 191.908,57 0,7% 328.046,68 1,3% -41,5% (136.138,11) 

Total do Património Líquido 20.306.617,20 76,4% 20.787.475,92 84,1% -2,3% (480.858,72) 

Passivo       

Passivo não corrente       

Provisões 481.284,48 1,8% 378.808,12 1,5% 27,1% 102.476,36 

Financiamentos obtidos 516.661,90 1,9% 516.661,90 2,1%  - 

 997.946,38 3,8% 895.470,02 3,6% 11,4% 102.476,36 

Passivo corrente       

Fornecedores 38.677,84 0,1% 56.675,08 0,2% -31,8% (17.997,24) 

Estado e outros entes públicos 216.945,97 0,8% 397.307,04 1,6% -45,4% (180.361,07) 

Fornecedores de investimento   86,99 0,0% -100,0% (86,99) 

Outras contas a pagar 2.314.550,10 8,7% 1.943.886,91 7,9% 19,1% 370.663,19 

Diferimentos 2.707.098,25 10,2% 643.595,95 2,6% 320,6% 2.063.502,30 

 5.277.272,16 19,9% 3.041.551,97 12,3% 73,5% 2.235.720,19 

Total do passivo 6.275.218,54 23,6% 3.937.021,99 15,9% 59,4% 2.338.196,55 

Total do Património Líquido e Passivo 26.581.835,74 100,0% 24.724.497,91 100,0% 7,5% 1.857.337,83 
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O património líquido baixou 2,3% (-480.859 euros), relativamente a 2020, devido ao resultado líquido positivo 

do exercício (+191.909 euros), à imputação a rendimentos relacionados com subsídios ao investimento, pelo 

valor das depreciações dos bens financiados (-720.980 euros) e ainda pelo valor de subsídio transferido para a 

conta 593111, referente à aquisição de bens de capital (+48.213 euros). 

As outras variações no património líquido dizem respeito a subsídios não reembolsáveis recebidos por conta de 

investimentos que são, após conclusão da obra, imputados a proveitos numa base sistemática, tendo por base a 

depreciação do ativo.  

O passivo apresenta um aumento de 59,4% (2.338.196,55 euros) relativamente ao ano anterior. Esta variação 

decorre do aumento do valor dos diferimentos (+2.063.502 euros), outras contas a pagar (+370.663 euros) e 

provisões (+102.476 euros), as quais superaram as diminuições verificadas no valor a pagar ao Estado e outros 

entes públicos (-180.361 euros) e a fornecedores (-17.997 euros). 

A rubrica outras contas a pagar inclui, essencialmente, o valor das remunerações a liquidar decorrente da 

estimativa dos encargos com férias e subsídio de férias, relativa a direitos adquiridos em 2021, que vão ser pagos 

em 2022 (2.034.338 euros). 

O montante dos diferimentos corresponde, fundamentalmente, ao valor das propinas a imputar a rendimentos 

de 2022, respeitante às prestações em dívida do ano letivo 2021/2022 do período que abrange o ano de 2022 

(298.107 euros), ao saldo de gerência (433.410 euros) e ainda a subsídios de projetos comunitários aprovados 

(1.975.582 euros). 

O valor a entregar ao Estado, na sua maioria, diz respeito a retenções de imposto sobre o rendimentos e IVA, 

entregues em 2022. 

As provisões para riscos e encargos foram constituídas no âmbito de ações movidas contra o Grupo Politécnico 

da Guarda de sindicatos, pessoal docente e não docente 
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4.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

ESTRUTURA DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Verifica-se que o resultado líquido do período é positivo, tendo registado uma diminuição de 136.138 euros, 

registando um decréscimo de 41,5%, face ao ano anterior. 

 

  2021 2020 Variação  2021 vs 2020 

Rubricas Valor Peso Valor Peso % Abs 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos - EBITDA 

1.122.611,98 6,1% 1.231.501,97 7,1% -8,8% (108.889,99) 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -930.703,41 -5,1% -903.455,29 -5,2% 3,0% (27.248,12) 

Resultado operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos) - EBIT 

191.908,57 1,0% 328.046,68 1,9% -41,5% (136.138,11) 

Juros e gastos similares suportados     - - 

Resultado antes de impostos 191.908,57 1,0% 328.046,68 1,9% -41,5% (136.138,11) 

Resultado Líquido do Exercício 191.908,57 1,0% 328.046,68 1,9% -41,5% (136.138,11) 

 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), isto é, dos resultados antes de 

depreciações, gastos de financiamento e impostos, passou de 1.231.502 euros em 2020 para 1.122.611 euros 

em 2021 (-108.890 euros: -8,8%). 

À variação acabada de referir para o EBITDA temos agora de juntar os gastos de depreciação e amortização que 

aumentaram 27.248 euros e que, deste modo determinaram a correspondente variação positiva do EBIT em 

136.138 euros. 

O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), ou seja, o Resultado operacional, situando-se nos 191.908 euros 

positivos, o que representa uma diminuição de 136.138 euros face ao período anterior (328.047 euros). 

O resultado reflete a influência dos gastos com o financiamento no EBIT. Este resultado embora positivo teve 

uma inversão face aos resultados dos anos anteriores e o seu montante atingiu um valor de 191.909 euros 

positivos. 
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ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS CONSOLIDADOS 

Os rendimentos decorrem, essencialmente, das transferências correntes e subsídios à exploração obtidos do 

Orçamento do Estado – OE e de outros organismos públicos (76,6%), impostos e taxas (15,2%), e outros 

rendimentos e ganhos (4,1%), os quais totalizam 95,9% dos rendimentos totais. 

  2021 2020 Variação  2021 vs 2020 

Rubricas Valor Peso Valor Peso % Abs 

Impostos e taxas 2.792.081,93 15,2% 2.680.963,08 15,6% 4,1% 111.118,85 

Vendas 118.388,89 0,6% 90.169,18 0,5% 31,3% 28.219,71 

Prestações de serviços 635.668,12 3,5% 557.339,32 3,2% 14,1% 78.328,80 

Transf. correntes e subs. à exploração obtidos 14.104.273,86 76,6% 13.155.728,20 76,3% 7,2% 948.545,66 

Outros rendimentos e ganhos 753.921,08 4,1% 748.787,21 4,3% 0,7% 5.133,87 

Total 18.404.333,88 100,0% 17.232.986,99 100,0% 6,8% 1.171.346,89 

 

Os rendimentos de 2021, foram superiores em 1.171.347 euros aos registados em 2020. Todas as rubricas de 

rendimentos registaram um aumento, refletindo a retoma das atividades letivas presenciais que no ano 2020 

estiveram suspensas devido à situação da pandemia COVID 19 que levou ao encerramento das Instituições de 

ensino durante alguns períodos desse ano.  

De destacar o aumento registado em transferências correntes e subsídios à exploração obtidos (+948.546 euros), 

que decorre, na sua maioria, a verbas recebidas do OE (2021: 12.683.694 euros – 2020: 12.210.111 euros) e de 

instituições da União Europeia (2021: 867.786 euros – 2020: 946.617 euros). 

Os impostos e taxas decorrem essencialmente do valor das propinas (2021: 2.369.088 euros – 2020: 2.442.785 

euros), as vendas dizem respeito a refeições (2021: 116.570 euros – 2020: 88.538  euros) e o valor das prestações 

de serviços representam o montante do alojamento (2021: 378.620 euros – 2020: 380.239 euros) e outros 

serviços (2021: 257.048 euros – 2020: 177.100 euros), tais como realização de estudos, análise, protocolos e 

acordos. 

O valor de outros rendimentos (753.921 euros), inclui o valor referente à imputação de subsídios ao investimento 

ao período (2021: 720.980 euros – 2020: 684.333 euros). 
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ESTRUTURA DOS GASTOS CONSOLIDADOS 

Os gastos do Grupo Politécnico da Guarda atingiram o montante de 18.212.425 euros em 2021 (2020:  

16.904.940 euros), registando um aumento de 1.307.485 euros. 

O total dos gastos representam 99,0% dos rendimentos totais em 2021, ao passo que em 2020 o peso era de 

98,1%. 

Grande parte dos gastos dizem respeito a gastos com o pessoal (80,6% dos gastos) e fornecimentos e serviços 

externos (8,8% dos gastos). 

  2021 2020 Variação  2021 vs 2020 

Rubricas Valor Peso Valor Peso % Abs 

Custos das merc. vendidas e das matérias cons. 144.749,08 0,8% 96.554,85 0,6% 49,9% 48.194,23 

Fornecimentos e serviços externos 1.596.575,79 8,8% 1.470.271,79 8,7% 8,6% 126.304,00 

Gastos com o pessoal 14.685.542,07 80,6% 13.946.149,85 82,5% 5,3% 739.392,22 

Transferências e subsídios concedidos 421.233,49 2,3% 287.967,34 1,7% 46,3% 133.266,15 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/rev.) 230.887,26 1,3% 129.946,69 0,8% 77,7% 100.940,57 

Provisões (aumentos/reduções) 102.476,36 0,6% 11.201,53 0,1% 814,8% 91.274,83 

Outros gastos e perdas 100.257,85 0,6% 59.392,97 0,4% 68,8% 40.864,88 

Gastos/rev. de depreciação e de amortização 930.703,41 5,1% 903.455,29 5,3% 3,0% 27.248,12 

Total 18.212.425,31 100,0% 16.904.940,31 100,0% 7,7% 1.307.485,00 

 

O aumento dos gastos, em 2021, face ao período de 2020 (+1.307.485 euros), decorre do aumento de todas as 

tipologias de custo, originado pela retoma das atividades letivas presenciais que estiveram suspensas pela 

situação de pandemia do COVID 19 que obrigou ao encerramento da Instituição durante alguns períodos no ano 

2020.  

Destaca-se o aumento dos gastos com o pessoal (+739.392 euros), justificado pelo acréscimo do número de 

funcionários e, essencialmente, pelo descongelamento das progressões nas carreiras dos funcionários e ao 

aumento do salário mínimo nacional. Verificou-se também a contratação de 18 investigadores no âmbito do 

projeto CENTRO-04-3559-FSE-000162 – Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados. 

Os fornecimentos e serviços externos incluem gastos com energia e fluidos (2021: 478.407 euros – 2020: 491.753 

euros), serviços especializados (2021: 683.796 euros – 2020: 535.385 euros), materiais de consumo (2021: 

104.860 – 2020: 137.838 euros), deslocações e estadas (2021: 23.061 euros – 2020: 40.283 euros) e outros 

serviços, tais como rendas e alugueres, comunicações, seguros e limpeza, higiene e conforto (2021: 306.452 

euros – 2020: 265.013 euros). 

As depreciações registaram um aumento de 3,0% (+ 27.248 euros). Grande parte do valor das depreciações e 

amortizações do exercício (691.290 euros – 74,3%) diz respeito às infraestruturas do Politécnico da Guarda. 
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5. INDICADORES CONSOLIDADOS 

No quadro estão apresentados alguns indicadores de gestão que permitem uma análise complementar da 

situação económica e financeira do Grupo Politécnico da Guarda para os anos de 2021 e 2020 

Indicadores 2021 2020 

Orçamento Estado/Despesas com pessoal 86,7% 85,9% 

Despesas com pessoal/Despesas totais 85,9% 85,4% 

Despesas de capital/Despesas totais  0,7% 2,3% 

Receitas próprias/ Receitas totais 19,28%  18,70% 

Grau de realização das liquidações 89,8% 94,30 € 

Grau de realização das obrigações 92,3% 87,10% 

Autonomia financeira 76,4% 84,1% 

Endividamento 23,6% 15,9% 

EBITDA 1 122 612 1 231 502 

Da análise efetuada destacam-se os seguintes aspetos: 

- No ano de 2021 a dotação do Orçamento de Estado permitiu cobrir 86,7% dos gastos com pessoal, sendo 

superior em 0,8 pp face ao período anterior. O valor do OE não é assim suficiente para suportar a totalidade das 

despesas com pessoal, situação que se repete ao longo dos anos; 

- Diminuição das despesas de capital sobre as despesas totais, devido ao projeto de certificação energética dos 

SAS estar quase concluído; 

- No que se refere à receita verificamos que as receitas próprias do grupo IPG, no ano 2021,  representam apenas 

19,28% das receitas totais e que em relação ao ano de 2020 tiveram um aumento de  1,48%, originado pelo 

aumento de  quase todas as rubricas de receitas próprias, devido ao retomar das atividades que no ano 2020 

estiveram encerradas devido à pandemia COVID 19; 

- O grau de realização das liquidações, em 2021, ou seja, a percentagem de cobrança das receitas liquidadas  foi 

de 89,80% e também regista uma ligeira diminuição face ao ano de 2020, . 

 - Por seu lado o grau de realização das obrigações, ou seja, a percentagem de obrigações pagas face aos 

compromissos assumidos aumentou em 2021 face a 2020, o que significa que foram pagas mais obrigações tendo 

em consideração os compromissos assumidos. Isto significa que transitaram menos obrigações por pagar, para 

o ano de 2022, o quer pode ser confirmado no Balanço, nas dividas de fornecedores e ao Estado e outros entes 

Públicos. 

- O rácio de autonomia financeira, diminuiu face ao ano de 2020, ficando em 76,4%. De referir que, no cálculo 

deste rácio, o valor relativo aos subsídios para investimento foi incluído no Património Líquido tendo em conta 

o tratamento contabilístico estabelecido nas Normas Contabilidade Pública. O diferencial justifica-se por um 

decréscimo superior do património líquido face ao total do ativo, conforme a anteriormente justificado; 

- O rácio de endividamento, no ano de 2021 é de 23,6%, tendo aumentado face a 2020. 

- No período em análise, o Grupo Politécnico da Guarda gerou um EBITDA positivo no montante de 1.122.612 

euros, contribuindo de forma significativa para o resultado liquido do exercício. 
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6. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADAS 
6.1. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 

 

RUBRICA RECEBIMENTOS 2021 2020 RUBRICA PAGAMENTOS 2021 2020 

 
                 

  Saldo de gerência anterior 479 462,11 352 691,65          

  Operações orçamentais [1] 388 230,27 311 749,02          

   Restituição do saldo operações orçamentais 0,00 0,00          

   Operações de tesouraria [A] 91 231,84 40 942,63         

  Receita corrente 17 248 479,65 16 795 108,67   Despesa corrente 16 896 764,80 15 865 570,32  

R1 Receita fiscal 0,00 0,00 D1 Despesas com o pessoal 14 634 445,59 13 488 967,92  

R11 Impostos diretos 0,00 0,00 D11 Remunerações certas e permanentes 11 589 457,20 10 747 796,26  

R12 Impostos indiretos 0,00 0,00 D12 Abonos variáveis ou eventuais 160 584,70 171 645,53  

R2 Contrib. para sist. de proteção social e subsist de saúde 0,00 0,00 D13 Segurança Social 2 884 403,69 2 569 526,13  

R3 Taxas, multas e outras penalidades 2 654 461,25 2 478 629,51 D2 Aquisição de bens e serviços 1 725 080,84 1 778 280,26  

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 0,00 D3 Juros e outros encargos 0,00 0,00  

R5 Transferências correntes 13 824 429,64 13 608 927,14 D4 Transferências correntes 425 903,08 446 573,78  

R51 Administrações Públicas 13 458 563,98 12 706 406,98 D41 Administrações Públicas 0,00 20 764,88  

R511 Administração Central - Estado 12 683 694,00 12 210 981,00 D411 Administração Central - Estado 0,00 0,00  

R512 Administração Central - Outras entidades 119 968,00 182 990,47 D412 Administração Central - Outras entidades 0,00 20 764,88  

R513 Segurança Social 667 208,86 271 685,51 D413 Segurança Social 0,00 0,00  

R514 Administração Regional 0,00 0,00 D414 Administração Regional 0,00 0,00  

R515 Administração Local 0,00 40 750,00 D415 Administração Local 0,00 0,00  

R52 Exterior - UE 245 897,66 858 335,16 D42 Instituições sem fins lucrativos 60 900,00 86 115,00  

R53 Outras 119 968,00 44 185,00 D43 Famílias 360 735,14 259 957,90  

R6 Venda de bens e serviços 768 743,27 701 382,00 D44 Outras 267,94 79 736,00  

R7 Outras receitas correntes 1 307,49 6 170,02 D5 Subsídios 0,00 0,00  

  Receita de capital 44 927,34 25 694,47 D6 Outras despesas correntes 111 335,29 151 748,36  

R8 Venda de bens de investimento 0,00 0,00   Despesa de capital 136.669,10 789 944,74  

R9 Transferências de capital 44 927,34 23 994,47 D7 Investimento 124.670,75 789 944,74  

R91 Administrações Públicas 44 927,34 22 294,47 D8 Transferências de capital 11 998,35 0,00  

R911 Administração Central - Estado 0,00 0,00 D81 Administrações Públicas 11 998,35 0,00  

R912 Administração Central - Outras entidades 44 927,34 22 294,47 D811 Administração Central - Estado 0,00 0,00  

R913 Segurança Social 0,00 0,00 D812 Administração Central - Outras entidades 11 998,35 0,00  

R914 Administração Regional 0,00 0,00 D813 Segurança Social 0,00 0,00  

R915 Administração Local 0,00 0,00 D814 Administração Regional 0,00 0,00  

R92 Exterior - UE 0,00 0,00 D815 Administração Local 0,00 0,00  

R93 Outras 0,00 0,00 D82 Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00  

R10 Outras receitas de capital 0,00 1 700,00 D83 Famílias 0,00 0,00  

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 2 083,79 6 564,25 D84 Outras 0,00 0,00  

  Receita efetiva [2] 17 295.490,78 16 827 367,39 D9 Outras despesas de capital 0,00 0,00  

  Receita não efetiva [3] 0,00 516 661,90   Despesa efetiva [5] 17 033 433,90 16 655 515,06  

R12 Receita com ativos financeiros 0,00 0,00   Despesa não efetiva [6] 0,00 0,00  

R13 Receita com passivos financeiros 0,00 516 661,90 D10 Despesa com ativos financeiros 0,00 0,00  

  Soma [4]=[1]+[2]+[3] 17 683 721,05 17 655 778,31 D11 Despesa com passivos financeiros 0,00 0,00  

  Operações de tesouraria [B] 475 900,28 416 495,26   Soma [7]=[5]+[6] 17 033 433,90 16 655 515,06  

          Operações de tesouraria [C] 472 804,52 416 571,53  

    Saldo para a gerência seguinte 744 614,75 423 115,10  

  Operações orçamentais [8] = [4]-[7] 650 287,15 382 248,72  

  Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] 94.327,60 40 866,36  

  Saldo global [2] - [5] 262 056,88 70 499,72  

  Despesa primária 17 033 433,90 16 655 515,06  

        Saldo corrente 351 714,85 828 185,74  

        Saldo de capital -91 741,76 -764 250,27  

        Saldo primário 262 056,88 70 499,72  

        Receita total [1] + [2] + [3] 17 683 721,05 17 037 763,80  

        Despesa total [5] + [6] 17  033 433,90 16 655 515,06  
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6.2. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR NATUREZAS 

RUBRICA LIQUIDAÇÕES 2021 2020 RUBRICA OBRIGAÇÕES 2021 2020 

 
  Receita corrente 1 768 158,22 1 533 136,08   Despesa corrente 250 969,89 451 331,49  

R1 Receita fiscal 0,00 0,00 D1 Despesas com o pessoal 206 755,71 396 126,12  

R11 Impostos diretos 0,00 0,00 D11 Remunerações certas e permanentes 204 494,93 251 106,21  

R12 Impostos indiretos 0,00 0,00 D12 Abonos variáveis ou eventuais 266,80 3 878,57  

R2 Contrib. para sist. de proteção social e subsist de saúde 0,00 0,00 D13 Segurança Social 1 993,98 141 141,34  

R3 Taxas, multas e outras penalidades 1 563 192,12 1 357 122,74 D2 Aquisição de bens e serviços 33 740,38 47 156,47  

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 0 D3 Juros e outros encargos 0,00 0  

R5 Transferências correntes 1 850,00 1 800,00 D4 Transferências correntes 10 400,00 7 400,00  

R51 Administrações Públicas 500,00 500 D41 Administrações Públicas 0,00 0  

R511 Administração Central - Estado 0,00 0 D411 Administração Central - Estado 0,00 0  

R512 Administração Central - Outras entidades 500,00 500 D412 Administração Central - Outras entidades 0,00 0  

R513 Segurança Social 0,00 0 D413 Segurança Social 0,00 0  

R514 Administração Regional 0,00 0 D414 Administração Regional 0,00 0  

R515 Administração Local 0,00 0 D415 Administração Local 0,00 0  

R52 Exterior - UE 0,00 0 D42 Instituições sem fins lucrativos 10 400,00 5 400,00  

R53 Outras 1 350,00 1 300,00 D43 Famílias 0,00 2 000,00  

R6 Venda de bens e serviços 203 116,10 174 090,34 D44 Outras 0,00 0  

R7 Outras receitas correntes 0,00 123 D5 Subsídios 0,00 0  

  Receita de capital 0,00 0 D6 Outras despesas correntes 73,80 648,9  

R8 Venda de bens de investimento 0,00 0   Despesa de capital 124 670,75 84 383,85  

R9 Transferências de capital 0,00 0 D7 Investimento 124 670,75 84 383,85  

R91 Administrações Públicas 0,00 0 D8 Transferências de capital 0,00 0  

R911 Administração Central - Estado 0,00 0 D81 Administrações Públicas 0,00 0  

R912 Administração Central - Outras entidades 0,00 0 D811 Administração Central - Estado 0,00 0  

R913 Segurança Social 0,00 0 D812 Administração Central - Outras entidades 0,00 0  

R914 Administração Regional 0,00 0 D813 Segurança Social 0,00 0  

R915 Administração Local 0,00 0 D814 Administração Regional 0,00 0  

R92 Exterior - UE 0,00 0 D815 Administração Local 0,00 0  

R93 Outras 0,00 0 D82 Instituições sem fins lucrativos 0,00 0  

R10 Outras receitas de capital 0,00 0 D83 Famílias 0,00 0  

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 0,00 0 D84 Outras 0,00 0  

        D9 Outras despesas de capital 0,00 0  

  Receita efetiva [2] 1 768 158,22 1 533 136,08   Despesa efetiva [5] 375 640,64 535 715,34  

  Receita não efetiva [3] 1 768 158,22 1 533 136,08   Despesa não efetiva [6] 250 969,89 451 418,48  

R12 Receita com ativos financeiros 1 768 158,22 1 533 136,08 D10 Despesa com ativos financeiros 250 969,89 451 418,48  

R13 Receita com passivos financeiros 0,00 0 D11 Despesa com passivos financeiros 0,00 0  

  Receita total [4]=[1]+[2]+[3] 3 536 316,44 3 066 272,16   Despesa total [7]=[5]+[6] 626 610,53 987 133,82  
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

7.1. BALANÇO CONSOLIDADO 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31/12/2021 31/12/2020 

ATIVO       

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis  5 22.675.456,60 23.478.052,14 

Ativos intangíveis  3 4.066,23 338,82 

Participações financeiras  20.1 55.193,78 55.857,94 

    22.734.716,61 23.534.248,90 

Ativo corrente     

Inventários  10 29.745,07 16.848,63 

Devedores por transferências e subsídios 14 2.375.946,54 0,00 

Clientes, contribuintes e utentes  9/18 647.185,68 648.903,57 

Outras contas a receber  18 500,00 3.210,87 

Diferimentos  23.2 49.127,09 41.823,83 

Caixa e depósitos  1.2.4 744.614,75 479.462,11 

    3.847.119,13 1.190.249,01 

Total do ativo   26.581.835,74 24.724.497,91 

PATRIMÓNIO LÍQUIDO     

Património / Capital  23.3 16.105.506,04 16.105.506,04 

Resultados transitados  23.3 -15.191.688,10 -15.553.938,65 

Ajustamentos em ativos financeiros  23.3 32.177,68 32.177,68 

Outras variações no património líquido  23.3 19.168.713,01 19.875.684,17 

Resultado líquido do período   191.908,57 328.046,68 

Total património líquido   20.306.617,20 20.787.475,92 

PASSIVO     

Passivo não corrente     

Provisões  15 481.284,48 378.808,12 

Financiamentos obtidos  14 516.661,90 516.661,90 

    997.946,38 895.470,02 

Passivo corrente     

Fornecedores 18  38.677,84 56.675,08 

Estado e outros entes públicos  23.1 216.945,97 397.307,04 

Fornecedores de investimentos  18  86,99 

Outras contas a pagar  18 2.314.550,10 1.943.886,91 

Diferimentos  14 2.707.098,25 643.595,95 

    5.277.272,16 3.041.551,97 

Total do passivo   6.275.218,54 3.937.021,99 

Total património líquido e passivo   26.581.835,74 24.724.497,91 
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7.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS CONSOLIDADA 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2021 2020 

Impostos e taxas  14 2.792.081,93 2.680.963,08 

Vendas  13 118.388,89 90.169,18 

Prestações de serviços  13 635.668,12 557.339,32 

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos  14 14.104.273,86 13.155.728,20 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  10 -144.749,08 -96.554,85 

Fornecimentos e serviços externos  6 -1.596.575,79 -1.470.271,79 

Gastos com pessoal  19 -14.685.542,07 -13.946.149,85 

Transferências e subsídios concedidos  23.5 -421.233,49 -287.967,34 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  9 -230.887,26 -129.946,69 

Provisões (aumentos/reduções)  15 -102.476,36 -11.201,53 

Outros rendimentos e ganhos  23.6 753.921,08 748.787,21 

Outros gastos e perdas  23.7 -100.257,85 -59.392,97 

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento   1.122.611,98 1.231.501,97 

Gastos/reversões de depreciação e amortização  3/5 -930.703,41 -903.455,29 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)   191.908,57 328.046,68 

Juros e gastos similares suportados     

Resultados antes de impostos   191.908,57 328.046,68 

Resultados líquido do período   191.908,57 328.046,68 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADO 2020| GRUPO POLITÉCNICO DA GUARDA  
 22 

7.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO CONSOLIDADA 

Demonstração das alterações no património líquido em 31 de dezembro de 2020 

DESCRIÇÃO 

  

NOTAS 

Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade 

Total do 
património 

líquido 
  

Capital / 
Património 
realizado 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros 

Outras variações 
no património 

líquido 

Resultado 
líquido do 

período 
  

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)   16.105.506,04 -15.053.863,59 32.177,68 20.228.148,35 -470.871,19 20.841.097,29 

                  

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                 

Transferências e subsídios de capital    23.3    -352.464,18  -352.464,18 

Outras alterações reconhecidas no património líquido    23.3  -500.075,06   470.871,19 -29.203,87 

  (2)   0,00 -500.075,06 0,00 -352.464,18 470.871,19 -381.668,05 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)       328.046,68 328.046,68 

RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)       798.917,87 -53.621,37 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO                

  (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 
(6)=(1)+ 

(2)+(3)+(5) 
  16.105.506,04 -15.553.938,65 32.177,68 19.875.684,17 328.046,68 20.787.475,92 
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Demonstração das alterações no património líquido em 31 de dezembro de 2021 

DESCRIÇÃO 

  

NOTAS 

Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade 

Total do 
património 

líquido 
  

Capital / 
Património 
realizado 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros 

Outras variações 
no património 

líquido 

Resultado 
líquido do 

período 
  

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)   16.105.506,04 -15.553.938,65 32.177,68 19.875.684,17 328.046,68 20.787.475,92 

                  

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                 

Transferências e subsídios de capital    23.3    -706.971,16  -706.971,16 

Outras alterações reconhecidas no património líquido    23.3  362.250,55   -328.046,68 34.203,87 

  (2)   0,00 362.250,55 0,00 -706.971,16 -328.046,68 -672.767,29 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)       191.908,57 191.908,57 

RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)       -136.138,11 -480.858,72 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO           

  (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 
(6)=(1)+ 

(2)+(3)+(5) 
  16.105.506,04 -15.191.688,10 32.177,68 19.168.713,01 191.908,57 20.306.617,20 
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7.4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2021 2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais       

Recebimentos de clientes 
 240 115,63 226.151,61 

Recebimentos de utentes  3 182 237,92 2.963.067,10 

Pagamentos a fornecedores  -1 808 317,87 -1.725.309,24 

Pagamentos ao pessoal  -14 726 271,97 -14.291.457,26 

Caixa gerada pelas operações  -13 112 236,29 -12.827.547,79 

Outros recebimentos/pagamentos 
 13 465 579,80 13.262.213,57 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 23.8 353 343,51 434.665,78 

Fluxos de caixa das atividades de investimento      

Pagamentos respeitantes a:      

Ativos fixos tangíveis  -128 396,18 -377.211,08 

Ativos intangíveis  -4 722,00 0,00 

Recebimentos provenientes a:     

Transferências de capital  44 927,34 18.950,30 

Fluxos de caixa das atividades investimento (b) 23.8 -88 190,84 -358.260,78 

Recebimentos provenientes a:      

Financiamentos obtidos    0 

Pagamentos respeitantes a:  0,00   

Fluxos de caixa das atividades financiamento (c)    0 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 1.2.4/23.8 265 152,67 76.405,00 

Efeito das diferenças de câmbio     

Caixa e seus equivalentes no início do período  479 462,11 403.057,13 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.2.4/23.8 744 614,78 479.462,11 
    

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA     

Caixa e seus equivalentes no início do período  479 462,11  403.057,13 

 - Equivalentes a caixa no início do período     

 - Variações cambiais de caixa no início do período      

 = Saldo da gerência anterior  479 462,11 403.057,13 

De execução orçamental  388 230,27 2.679,12 

De operações de tesouraria  91 231,83 91.308,11 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  744 614,78 479.462,11 

 - Equivalentes a caixa no fim do período     

 - Variações cambiais de caixa no fim do período      

 = Saldo para a gerência seguinte  744 614,78 479.462,11 

De execução orçamental  650 287,15 388.230,27 

De operações de tesouraria  94 327,60 91.231,84 
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7.5. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL 

CONTABILÍSTICO 

1.1 Denominação e sede das Entidades incluídas na consolidação 

Entidade-mãe 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA  

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 50, 6300-559 Guarda 

O Instituto Politécnico da Guarda está sob a tutela do Ministério da Educação e Ciência com a classificação 

orgânica 11 1 05 62 00 e número de contribuinte 600 023 265. 

O Instituto é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Os seus estatutos foram aprovados pelo Despacho Normativo nº 48/2008 e publicados no DR II Série 

n.º 171, de 04 de Setembro de 2008. 

O IPG integra para além dos Serviços Centrais, quatro escolas superiores: 

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG),  
- Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), 
- Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), 
- Escola Superior de Saúde (ESS) 
 

Entidades incluídas 

A inclusão na consolidação dos Serviços de Ação Social foi efetuada no respeito pelo estabelecido no n.º 4 do 

artigo 5º da Portaria 794/2000 de 20 de Setembro 

. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS) 

Rua Soeiro Viegas nº 6, 6300-758 Guarda 

Os Serviços de Ação Social estão sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a 

classificação orgânica 11.1.05.63.00 e número de contribuinte 600 043 010. 

Os SAS são uma pessoa coletiva de direito público, dotados de autonomia administrativa e financeira. 

Foram criados através do Decreto-Lei nº. 129/93, de 22 de Abril conjugado com o Despacho n.º 10.627/2009, de 

23 de Abril os quais estabelecem o modo de funcionamento dos serviços e respetivo Regulamento Orgânico. 
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1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 85/2016 de 21 de dezembro, as quais contemplam 

os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade. Mais especificamente foram 

utilizadas as NCP do Sistema de normalização contabilística para o setor público (SNC-AP). 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: 

Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos 

livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites em Portugal. 

Regime da periodização económica (acréscimo) 

A Entidade reconhece os rendimentos e gastos à medida que são gerados no respetivo período contabilístico, 

independentemente do momento do seu recebimento (ou liquidaçção) ou pagamento (ou compra). As quantias 

de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por 

acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 

liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”. 

Materialidade e agregação 

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações 

financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das 

demonstrações financeiras. 

Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de 

balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem 

nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa. 

Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados em 31 de dezembro de 2021 são comparáveis 

com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020. 

 

1.2.1 Indicação de que foi aplicado o referencial contabilístico SNC-AP e justificação das disposições deste 

normativo que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas 

demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e 

apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade. 

Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excecionalmente derrogadas quaisquer 

disposições do SNC-AP tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada 

do ativo, do passivo e dos resultados dos SASIPG. 
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Uma apresentação verdadeira e apropriada requere que seja feita uma representação fidedigna dos efeitos das 

transações, de outros eventos, e das condições no que respeita ao reconhecimento dos ativos, passivos, 

rendimentos e gastos, de acordo com o previsto no SNC-AP. 

 

1.2.2 Indicação e comentário às contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 

sejam comparáveis com os do período anterior 

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2021 na sua globalidade, incluídas nas presentes 

demonstrações financeiras são comparáveis, na sua globalidade, com as do exercício anterior. 

 

1.2.3 Divulgações necessárias quanto às quantias comparativas reclassificadas 

Não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas, relativamente aos períodos anteriores, pelo que não 

se procedeu a qualquer correção por reexpressão retrospetiva, nas correspondentes rubricas do exercício de 

2020. 

 

1.2.4 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não sejam disponíveis para uso. 

Apresenta-se no Quadro seguinte a desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários. 

  31/12/2021 31/12/2020 

Caixa   

Depósitos à ordem no Tesouro 696.462,69 455.630.60 

Depósitos bancários à ordem 48.152,06 23.831,51 

Total 744.614,75 479.462,11 
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2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euros, constituindo esta a moeda funcional e de 

apresentação. Neste sentido, quando aplicável, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram 

transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em 

aberto e á data da transação para as operações realizadas. 

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidas na demonstração dos resultados 

no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou em “Juros e gastos similares suportados” se 

desfavorável, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e 

ganhos” se favorável ou “Outros gastos ou perdas” se desfavorável, para todos os outros saldos e transações. 

 

Ativos intangíveis (NCP 3) 

Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzidos das 

amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 

Observa-se o disposto na respetiva NCP, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles 

advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado, sejam controláveis e se possa medir 

razoavelmente o seu valor. 

Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data 

de aquisição é o seu justo valor nessa data. 

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de 

desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e 

iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios 

económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que 

são incorridos. 

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo 

método da linha reta em conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2 – Cadastro de vidas 

úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias 

às estimativas de utilização do ativo ou períodos de vigência dos contratos que os estabelecem, tendo em 

consideração à sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta 

situação são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil. 

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos intangíveis adquiridos até 31/12/2017 foram alteradas para 

as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a diferença entre 

o preço de venda e a quantia escriturada na data de alienação ou abate, sendo registadas como “Outros 

rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”. 
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Ativos fixos tangíveis (NCP 5) 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas 

por imparidade acumuladas. 

O custo de um bem do ativo fixo tangível é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) For provável que fluirão 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; (b) O custo ou justo valor do bem 

puder ser mensurado com fiabilidade. 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à 

data de aquisição é o seu justo valor nessa data. 

As depreciações de ativos fixos tangíveis são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em 

conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2 – Cadastro de vidas úteis dos ativos fixos 

tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de 

utilização do ativo, tendo em consideração à sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias 

em que ele é utilizado. Nesta situação são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual 

alteração do tempo de vida útil. 

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos fixos tangíveis adquiridos até 31/12/2017 foram alteradas 

para as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido. 

O período de vida útil estimado para cada classe de ativos foi estabelecido conforme informação abaixo: 

 
Vida útil 
(anos) 

Edifícios e Outras Construções 50 

Equipamento Básico 10 

Ferramentas e Utensílios reduzido valor unitário 1 

Equipamento Administrativo 5 

Outros ativos fixos tangíveis 8 

 

Não foram apuradas depreciações por componentes, tendo os terrenos sido divulgados em separado com base 

em cálculos devidamente documentados. 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que 

ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros 

são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no 

item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não são depreciados enquanto 

tal, por não se encontrarem em estado de uso. 

Os ganhos e perdas resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis (mais e menos valias) são 

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na 

data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item “Outros rendimentos e 

ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente. 
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Locações (NCP 6) 

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos em 

causa e não da sua forma. 

Os contratos de locação em que a Entidade age como locatário são classificados como (i) locações financeiras se 

através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como (ii) 

locações operacionais se tal não acontecer. 

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes responsabilidades 

são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, o custo é registado no ativo, a 

correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros incluídos no valor das rendas e a 

amortização/depreciação do ativo, calculada conforme descrito acima, são registados como gastos na 

demonstração dos resultados do período a que respeitam. 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas referentes a bens adquiridos neste regime são 

reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam, numa base linear, 

durante o período de vigência do contrato. 

 

Imparidade de ativos (NCP 9) 

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem 

que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é efetuada uma avaliação de 

imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis. 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado seja superior à sua quantia recuperável, é 

reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica “Imparidade de 

investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)”, ou na rubrica “Imparidade de dívidas a receber 

(perdas/reversões)”, caso a mesma respeite a ativos não depreciáveis. 

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é 

o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e 

conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente do 

potencial de serviço remanescente do ativo. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente 

ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que 

as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram e é reconhecida na 

demonstração dos resultados na rubrica supra referida. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao 

limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade 

não se tivesse registado em exercícios anteriores. 

 

Inventários (NCP 10) 

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o 

qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por 

depreciação de inventários. 
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Rendimentos de transações com contraprestação (NCP 13) 

O rendimento com contraprestação compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 

prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rendimento com contraprestação é 

reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 

Observou-se o disposto na NCP 13, dado que o rendimento só foi reconhecido por ter sido razoavelmente 

mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma 

venda tenham sido substancialmente resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no 

fim do período a que dizem respeito. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração 

o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na 

rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber. 

 

Rendimentos de transações sem contraprestação (NCP 14) 

Um influxo de recursos de uma transação sem contraprestação que não sejam serviços em espécie, que satisfaça 

a definição de ativo deve ser reconhecido como tal quando, e somente for provável que os benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço fluam para a entidade e o justo valor do ativo possa ser mensurado com 

fiabilidade. 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o 

subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis estão 

incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para 

resultados à medida que decorre o respetivo período de depreciação ou amortização. 

Os subsídios correntes (rendimentos sem contraprestação) destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e 

registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, 

independentemente do momento de recebimento do subsídio. 

No que respeita às propinas e para efeitos de apresentação das demonstrações financeiras procede à sua 

especialização económica, imputando aos rendimentos do próprio exercício 4/12 do valor total e os restantes 

8/12 são diferidos através de uma rubrica de diferimentos passivos (Rendimentos a reconhecer). 

 

Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes (NCP 15) 

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações 

futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos 

necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expetativas de 

perdas num ambiente de prudência. As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição 

financeira e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
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Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência somente 

será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo 

da entidade. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são objeto de 

divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro. 

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e 

cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros 

incertos não totalmente sob o controlo da entidade; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos 

passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um fluxo de recursos que afete benefícios 

económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com 

suficiente fiabilidade. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os mesmos 

objeto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos 

futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação. 

 

Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio (NCP 16) 

As transações em moeda estrangeira são registadas, no momento do reconhecimento inicial na moeda funcional, 

pela aplicação à quantia da moeda estrangeira da taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira 

à data da transação. 

As diferenças de câmbio resultantes da liquidação ou do relato de itens monetários a taxas diferentes das que 

foram inicialmente registadas durante o período, ou relatadas em demonstrações financeiras anteriores são 

reconhecidas nos resultados do período em que ocorrem. 

 

Acontecimentos Após a Data do Balanço (NCP 17) 

Acontecimentos após a data do balanço, favoráveis ou desfavoráveis, são os que ocorrem entre a data do balanço 

e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, pelo órgão de gestão (data em que 

são disponibilizadas para conhecimento de terceiros). 

Os acontecimentos que proporcionem prova de condições que existiam à data do balanço dão lugar ao 

reconhecimento de ajustamentos, os que surgirem após a data do balanço não dão origem a quaisquer 

ajustamentos, mas se forem materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

 

Instrumentos financeiros (NCP 18) 

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de 

eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que 

as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. Este corresponde ao seu custo amortizado. 

Os instrumentos negociados em mercado líquido e regulamentado são mensurados ao justo valor, sendo as 

variações deste reconhecidas por contrapartida de resultados. 
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A Caixa e depósitos bancários incluem caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos 

bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em 

moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho. 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, 

que é substancialmente equivalente ao seu custo amortizado. 

 

Benefícios dos empregados (NCP 19) 

Os benefícios a curto prazo dos empregados incluem ordenados, subsídio de férias e de Natal, contribuições para 

a segurança social e eventuais prémios. 

De acordo com a legislação laboral, o direito a férias e subsídios de férias, vence-se em 31 de dezembro de cada 

ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos e passivos correspondentes são 

reconhecidos como benefícios de curto prazo, no período em que os serviços foram prestados. 

 

Divulgações de partes relacionadas (NCP 20) 

As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar a outra parte, ou exercer 

influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e operacionais, ou se a entidade 

relacionada e uma outra entidade estiverem sujeitas a controlo comum. As partes relacionadas incluem: 

(a) Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de um ou 

mais intermediários, pela entidade que relata; 

(b) Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos); 

(c) Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que lhes 

confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de qualquer um destes 

indivíduos; 

(d) Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e 

(e) Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer pessoa 

descrita nas alíneas (c) ou (d), ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência significativa. 

 

Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos (NCP 23) 

Os investimentos financeiros em subsidiárias e associadas são registados pelo método da equivalência 

patrimonial. 

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, 

sendo subsequentemente ajustadas pelas variações dos capitais próprios e pelo valor correspondente à 

participação da Entidade nos resultados líquidos das empresas detidas. Qualquer excesso do custo de aquisição 

face ao valor dos capitais próprios na percentagem detida, à data da aquisição, é considerado “Goodwill”, sendo 

reconhecido separadamente no ativo e amortizado por um período de 10 anos nos casos em que a sua vida útil 

não pôde ser estimada com fiabilidade. Caso a diferença seja negativa (“Goodwill negativo”), é reconhecido na 

demonstração dos resultados. 
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Quando a proporção da Entidade nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor 

pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital 

próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para 

com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo ‘Provisões’ 

para fazer face a essas obrigações. 

As participações em empresas, inferiores a 20% são reconhecidas ao custo. 

 

2.2 Outras políticas contabilísticas relevantes 

- Fluxos de caixa 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Grupo IPG classifica na rúbrica 

“Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos 

financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de 

investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, 

pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. As atividades de investimento 

incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de investimentos em empresas participadas e pagamentos e 

recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos fixos tangíveis e intangíveis. As atividades de 

financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos relativos a empréstimos obtidos, 

contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos. 

 

2.3 Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de 

aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas 

demonstrações financeiras 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados 

diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas 

de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no 

melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações 

em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações 

em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não 

foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das 

demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza 

associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram 

os seguintes: 

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis; 

b) Análises de imparidade de ativos não correntes e ativos financeiros; 

c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos, nomeadamente, dívidas a receber de clientes; 
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d) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados; 

e) Reconhecimento do rendimento associado às propinas; 

f) Taxas de execução dos projetos à investigação e ao investimento. 

 

2.4 Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento 

material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).  

A entidade considera não existirem, nesta data, riscos significativos, suscetíveis de provocar ajustamentos 

materialmente relevantes nas quantias escrituradas de ativos e passivos até ao final do período seguinte. 

 

2.6 Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento 

material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).  

As estimativas efetuadas têm por referência a data de relato e são baseadas no melhor conhecimento existente, 

na sequência de eventos passados e correntes e nas ações que se planeiam realizar. Contudo, poderão ocorrer 

situações futuras que, não sendo previsíveis à data da aprovação destas demonstrações financeiras, serão 

corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das 

transações em questão poderão diferir das estimativas efetuadas. 

 

2.7 Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que 

tenham efeito em períodos futuros 

Não ocorreram alterações em estimativas contabilísticas com efeitos no período corrente, ou que se espera que 

tenham efeitos em períodos futuros, exceto quanto às já divulgadas nos ajustamentos de transição. 

 

2.8 Erros materiais de períodos anteriores 

Não foram detetados erros materiais relevantes nem efetuadas alterações de políticas contabilísticas, 

relativamente aos períodos anteriores, pelo que não se procedeu a qualquer correção por reexpressão 

retrospetiva. 
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3. ATIVOS INTANGÍVEIS 

O Grupo IPG tem como ativos intangíveis apenas programas de computador e sistemas de informação.  

Com a adoção pela primeira vez do SNC-AP os programas de computadores e sistemas de informação foram 

reclassificados de imobilizações corpóreas para ativos intangíveis. 

3.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis 

3.1.1 Critérios de mensuração, métodos de amortização e vidas úteis, conforme quadro seguinte: 

 Base de mensuração 
Método de 

depreciação 
Vida útil Taxa depreciação 

Programas de computador e sistemas de 
informação 

Custo de aquisição Linha reta 3 anos 33,33% 

 

3.1.2 Quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com perdas por imparidade 

acumuladas) no início e no final do período, conforme quadro seguinte: 

  
Quantia bruta 

inicial 
Amortizações 
acumuladas 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Quantia 
escriturada 

inicial 

Quantia bruta 
final 

Amortizações 
acumuladas 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Quantia escriturada 
inicial 

Programas de 
computador e sistemas 
de informação 

1.955.481,71 -1.955.142,89 0,00 338,82 1.960.203,71 -1.956.137,48 0,00 4 066,23 

Total 1.955.481,71 -1.955.142,89 0,00 338,82 1.960.203,71 -1.956.137,48 0,00 4 066,23 

 

3.1.3 Itens de cada linha da demonstração dos resultados em que qualquer amortização de ativos intangíveis 

esteja incluída 

As amortizações dos ativos intangíveis estão incluídas na linha de "Depreciações, amortizações de ativos fixos 

tangíveis e intangíveis" da demonstração dos resultados. 

3.1.4 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período 

3.1.4.1 Quantia escriturada e variações do período, conforme quadro seguinte: 

 
Quantia 

escriturada 
inicial 

Adições 
Transferência

s internas à 
entidade 

Revalorizaçõ
es 

Reversões de 
perdas por 
imparidade 

Perdas por 
imparidade 

Amortizações 
do período 

Diminuições 
Quantia 

escriturada 
final 

Programas de 
computador e sistemas 
de informação 

338,82 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -994,59 0,00 4 066,23 

Total 338,82 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -994,59 0,00 4 066,23 

3.1.4.2 Adições, conforme quadro seguinte: 

 Internas Compra Cessão 
Transferênc
ia ou troca 

Doação, 
herança, 

legado ou 
perdido a 
favor do 
Estado 

Dação em 
pagamento 

Locação 
financeira 

Fusão, cisão, 
reestruturação 

Outras Total 

Programas de 
computador e sistemas 
de informação 

0,00 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2 Divulgações adicionais 

3.2.2 Ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação e inicialmente 

reconhecidos pelo justo valor 

Não existem ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação. 

3.2.3 Divulgações sobre restrições e garantias 

Não existem ativos intangíveis cuja titularidade está restringida, nem dados como garantia de passivos. 

3.2.4 Divulgações sobre compromissos contratuais 

Não existe qualquer quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis. 

 

3.3 Ativos intangíveis contabilizados por quantias revalorizadas 

3.3.1 Por classe de ativos intangíveis 

Não existe qualquer classe de ativos intangíveis mensurados pelo método de revalorização. 

3.3.2 - Dispositivo legal de suporte 

A gestão dos ativos intangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar – Cadastro e vidas 

úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, que integra o SNC-AP (Decreto Lei 

192/2015 de 11 de setembro). 

 

3.5 Outras informações 

A Entidade é detentora de ativos intangíveis totalmente amortizados que ainda estão em uso. 

 

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

5.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 

5.1.1 Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro 

seguinte: 

 Base de mensuração 
Método de 
depreciação 

Vida útil 
Taxa 

depreciação 

Terrenos e recursos naturais  Custo de aquisição    

Edifícios e outras construções  Custo de aquisição Linha reta 50 anos 2% 

Equipamento básico  Custo de aquisição Linha reta 10 anos 10% 

Equipamento de transporte  Custo de aquisição Linha reta 4 anos 25% 

Equipamento administrativo  Custo de aquisição Linha reta 5 anos 20% 

Outros ativos fixos tangíveis Custo de aquisição Linha reta 8 anos 12,5% 
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5.1.2 Quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com perdas por imparidade 

acumuladas) no início e no final do período, conforme quadro seguinte: 

 
Quantia bruta 

inicial 
Amortizações 
acumuladas 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Quantia 
escriturada 

inicial 

Quantia bruta 
final 

Amortizações 
acumuladas 

final 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Quantia 
escriturada 

final 

Terrenos e recursos 
naturais  

800 572,80 0,00 0,00 800 572,80 800 572,80 0,00 0,00 800 572,80 

Edifícios e outras 
construções  

31 771 304,83 10 555 862,89 0,00 21 215 441,94 31 771 304,83 11 247 153,25 0,00 20 524 151,58 

Equipamento básico  11 168 354,40 10 793 087,08 0,00 375 267,32 11 246 624,50 10 908 137,59 0,00 338 486,91 

Equipamento de 
transporte  

577 013,41 577 013,41 0,00 0,00 577 013,41 577 013,41 0,00 0,00 

Equipamento 
administrativo  

6 188 020,30 5 910 635,01 0,00 277 385,29 6 224 606,12 6 003 397,93 0,00 221 208,19 

Outros ativos fixos 
tangíveis 

1 947 072,64 1 862 378,85 0,00 83 693,79 1 947 991,27 1 882 645,15 0,00 65 346,12 

Ativos fixos tangíveis em 
curso 

725 691,00 0,00 0,00 725 691,00 725 691,00 0,00 0,00 725 691,00 

Total 53 178 029,38 29 698 977,24 0,00 23 478 052,14 53 293 803,93 30 618 347,33 0,00 22 675 456,60 

 

5.1.3 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período 

5.1.3.1 Quantia escriturada e variações do período, conforme quadro seguinte: 

 
Quantia  

escriturada  
inicial 

Adições 
Transferência

s internas à 
entidade 

Revalorizaçõ
es 

Reversões de 
perdas por 
imparidade 

Perdas por 
imparidade 

Amortizações 
do período 

Diminuições 
Quantia 

escriturada final 

Terrenos e recursos 
naturais  

800 572,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 572,80 

Edifícios e outras 
construções  

21 215 441,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -691 290,36 0,00 20 524 151,58 

Equipamento básico  375 267,32 79 182,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 824,98 -138,37 338 486,91 

Equipamento de 
transporte  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento 
administrativo  

277 385,29 46 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 327,18 0,00 221 208,19 

Outros ativos fixos 
tangíveis 

83 693,79 1 918,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 266,30 0,00 65 346,12 

Ativos fixos tangíveis 
em curso 

725 691,00 0,00         0,00   725 691,00 

Total 23 478 052,14 127 251,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -929 708,82 -138,37 22 675 456,60 

O valor registado em ativos fixos tangíveis em curso está relacionado com o projeto de Certificação Energética e 

decorrer nos SASIPG (725.691,00 euros). 
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5.1.3.2 Adições, conforme quadro seguinte: 

 Internas Compra Cessão 
Transferênc
ia ou troca 

Doação, 
herança, 

legado ou 
perdido a 
favor do 
Estado 

Dação em 
pagamento 

Locação 
financeira 

Fusão, cisão, 
reestruturação 

Outras Total 

Terrenos e recursos 
naturais  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edifícios e outras 
construções  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento básico  0,00 79 182,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 182,94 

Equipamento de 
transporte  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento 
administrativo  

0,00 46 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 150,08 

Outros ativos fixos 
tangíveis 

0,00 1 918,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918,63 

Ativos fixos tangíveis 
em curso 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 127 251,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 251,65 

 

5.2 Divulgações adicionais 

5.2.1 Divulgações sobre restrições e garantias 

À data da elaboração do presente anexo, o património, em termos de bens imóveis, registava o seguinte ponto 

de situação: 

1. Terrenos do Campus Escolar da Quinta do Zambito: O terreno constitui uma parcela única, registada em 

nome do Politécnico nas Finanças e na Conservatória. Estão devidamente identificados e 

individualmente registados todos os edifícios do campus, existindo em complemento aos registos 

oficiais uma planta de conjunto devidamente arquivada. 

[forma atual de uso: propriedade em nome do IPG] 

2. Serviços Sociais e Residências de Estudantes: O terreno e todos os edifícios estão averbados nas 

Finanças em nome do IPG, existindo alem dos registos oficiais, uma planta devidamente arquivada com 

a identificação do terrenos e de cada edifício. 

Na última reunião realizada na DGTF (Março de 2015), foi acordado que o IPG iria organizar todo o 

processo para, em seu nome organizar o processo de registo dos novos edifícios na Conservatória, 

seguindo o processo cessão em nome do IPG, atividade esta que está em curso. 

Existe auto de cessão, a título precário e gratuito, datado de 8 de Maio de 1978, entre a Direção Geral 

do Património e a Escola do Magistério da Guarda, posteriormente transformada em Escola Superior de 

Educação, e posteriormente integrada no IPG. Este contrato de uso refere-se aos terrenos e imóveis 

existentes na data. 

[forma atual de uso: auto de cessão datado de 08/05/1978] 

3. Escola Superior de Saúde: foi organizado o processo e enviado à DGTF, contendo registos anteriores, 

áreas de terrenos e de construção atual, solicitando o correto registo nas Finanças e na Conservatória e 

seguidamente que seja elaborado o adequado documento de posse (propriedade ou uso). 

Na última reunião realizada na DGTF (Março de 2015), foi acordado solicitar à ULS, que proceda ao 

registo correto do terreno e edifico da ESS, de modo a constituir fração autónoma, ao que se seguirá a 

elaboração dos corretos documentos de uso. Não ficou definido se seria cessão da propriedade ou uso. 
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O DL nº 99/2001 de 28 de Março, que integra a Escola Superior de Enfermagem no IPG, afeta o 

património existente na altura, enquanto se mantiver o uso para o mesmo fim, ao IPG. 

[forma atual de uso: Decreto-Lei nº 99/2001, artº 11º, nº 3] 

4. Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia: a Câmara Municipal de Seia, procedeu, durante o ano 

de 2017 à doação e respetiva escritura na Conservatória do Registo Predial de Seia, ao Instituto 

Politécnico da Guarda, do terreno onde está construída a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 5.082. 

 

5. Serviços Sociais e Residências de Estudantes: O terreno e todos os edifícios estão averbados nas 

Finanças em nome do IPG, existindo alem dos registos oficiais, uma planta devidamente arquivada com 

a identificação do terrenos e de cada edifício. 

Na última reunião realizada na DGTF (Março de 2015), foi acordado que o IPG iria organizar todo o 

processo para, em seu nome organizar o processo de registo dos novos edifícios na Conservatória, 

seguindo o processo cessão em nome do IPG, atividade esta que está em curso. 

Existe auto de cessão, a título precário e gratuito, datado de 8 de Maio de 1978, entre a Direção Geral 

do Património e a Escola do Magistério da Guarda, posteriormente transformada em Escola Superior de 

Educação, e posteriormente integrada no IPG. Este contrato de uso refere-se aos terrenos e imóveis 

existentes na data. 

[forma atual de uso: auto de cessão datado de 08/05/1978] 

 

Não existem ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos. 

 

Não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos. 

 

5.6 Outras divulgações 

A gestão dos ativos fixos tangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar - Cadastro e 

vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimentos que integra o SNC-AP (Decreto 

Lei 192/2015 de 11 de setembro). 
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6. LOCAÇÕES 

6.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 

6.1.1 Total dos futuros pagamentos mínimos de locação segundo locações operacionais não canceláveis para 

cada um dos seguintes períodos: 

  Pagamentos efetuados acumulados      

  Período Acumulado Futuros pagamentos mínimos  

Bens locados 
Valor do 
contrato 

Pagamentos 
Mínimos 

Rendas 
contingentes 

Pagamentos 
 mínimos 

Rendas 
contingentes 

Até 
1 ano 

Entre  
1 a 5 anos 

Superior a 
5 anos 

Total 

Valor presente 
dos futuros 
pagamentos 

mínimos 
BMW Serie 4 
33-XE-83 

39 479,76 6 579,96 0,00 17 966,95 0,00 6 579,96 14 932,85 0,00 21 512,81 21 512,81 

Total 39 479,76 6 579,96 0,00 17 966,95 0,00 6 579,96 14 932,85 0,00 21 512,81 21 512,81 

 

9. IMPARIDADE DE ATIVOS 

9.1 Critérios desenvolvidos para distinguir ativos não geradores de caixa de ativos geradores de caixa 

Os critérios utilizados são os preconizados na NCP 9. Para efeitos de imparidade tomou-se como base o mapa de 

antiguidade de dívidas. Foi mantida a política de apuramento de imparidades praticada em anos anteriores. 

 

9.2 Ativos não geradores de caixa 

Foram identificados índices de imparidade em ativos de contas a receber (cobrança duvidosa), tendencialmente 

não geradores de Caixa, face à sua antiguidade de saldos. 

 

9.3 Ativos geradores de caixa - total de perdas por imparidade e reversões 

As perdas por imparidade e as reversões de perdas por imparidade reconhecidas durante o período estão 

relacionadas com a antiguidade de saldos de contas a receber de clientes e alunos. 

 

 

As circunstâncias que conduziram ao reconhecimento ou reversão da perda por imparidade estão relacionadas 

com o aumento da antiguidade de saldos a receber de clientes e alunos e com a cobrança de saldos que pela sua 

antiguidade estava total ou parcialmente cobertos por perdas de imparidade, respetivamente. 

 

Ativo Natureza Segmento 

Descrição da  
Unidade  
Geradora  
de Caixa 

31/12/2021 31/12/2020 

Perda por 
imparidade 

Quantia 
recuperável 

Perda por  
imparidade 

Quantia 
recuperável 

Contas a receber de clientes Ativo Gerador de Caixa N/A   156 940,09 0,00 153 327,58 0,00 

Contas a receber de alunos Ativo Gerador de Caixa N/A   1 029 367,28 0,00 802 092,53 0,00 

Total    0,00 1 186 307,37 0,00 955 420,11 0,00 
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10. INVENTÁRIOS 

10.1 Inventários 

- Os inventários não constituem um elemento material nas demonstrações financeiras, tendo sido mensurados 

pelo custo médio ponderado. 

- Não existem inventários escriturados pelo justo valor, nem pelo justo valor menos os custos de vender. 

 Quantia bruta 
Imparidade 
acumulada 

Quantia 
recuperável 

Mercadorias 1 751,09 0,00 1 751,09 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  27 993,98 0,00 27 993,98 

Total 29 745,07 0,00 29 745,07 

 

 

10.1.1 Movimentos do período, conforme quadro seguinte: 

 
Quantia 

escriturada 
 inicial 

Compras 
líquidas 

Consumos/ 
gastos 

Variações nos 
inventários da 

produção 

Perdas por 
imparidade 

Reversões 
de perdas 

por 
imparidade 

Outras 
reduções 

de 
inventários 

Outros 
aumentos 

de 
inventários 

Quantia 
escriturada 

 final 

Mercadorias 4 658,80 3 216,58 -6 067,19 0,00 0,00 0,00 -57,10 0,00 1 751,09 

Matérias-primas,  
subsidiárias  e de 
consumo  

12 189,83 155 590,07 -138 681,89 0,00 0,00 0,00 -1 103,11 2,92 27 993,98 

Total 16 848,63 158 806,65 -144 749,08 0,00 0,00 0,00 -1 160,21 2,92 29 745,07 

 

10.1.3 Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos 

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos ou a qualquer outro contrato. 

 

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO 

13.1 Divulgações gerais 

O rendimento com contraprestação compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 

prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rendimento com contraprestação é 

reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 

Observou-se o disposto na NCP 13, dado que o rendimento só foi reconhecido por ter sido razoavelmente 

mensurado, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma 

venda tenham sido substancialmente resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no 

fim do período a que dizem respeito. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração 

o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na 

rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber. 
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13.1.1 Quantia de cada categoria significativa de rendimento reconhecida durante o período, conforme quadro 

seguinte: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Vendas:   

Livraria, papelaria  57,91 251,56 

Refeições  116.569,58 88.538,01 

Publicações e impressos 1 761,40 1 379,61 

Total 118.388,89 90.169,18 

Prestações de serviços:   

Vistorias e Ensaios 0,00 1.697,00 

Alojamento (mensalidades) 396.362,66 399.191,16 

Aluguer de salas 1.410,00 1.560,00 

Aluguer de instalações desportivas)  3.930,00 1.605,00 

Aluguer de instalação 0,00 0,00 

Outros alugueres 3.417,60 1.250,00 

Acções de formação 2.495,00 1.077,50 

Inscrições em seminários 1.130,00 325,00 

Protocolos e acordos 12.000,00 12.000,00 

Realização de estudos 116.417,10 68.484,40 

Análises 11.588,61 12.576,14 

Certificações 7.825,25 2.715,50 

Monitoria 14.731,90 11.344,55 

Sociais, recreativos, culturais e desporto 0,00 0,00 

Formação Contínua para Professores 20.451,00 7.100,00 

Análise de Viabilidade Económica 0,00 0,00 

Concessão de Bares do IPG 9.220,00 4.920,00 

Outros Serviços 34.689,00 31.493,07 

Total 635.668,12 557.339,32 
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14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO 

14.1 Rendimentos sem contraprestação, conforme quadro seguinte 

Descrição 

Rendimento 
período 

reconhecido em 
resultados 

Rendimento 
período 

reconhecido Patr. 
Líquido 

Quantia por 
receber início 

período 

Quantia por 
receber final 

período 

Adiantamentos 
recebidos 

Taxas 2 791 015,99 0,00 1 357 172,74 1 558 408,12 0,00 

Multas e outras penalidades 1 065,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Legados, ofertas e doações 14 104 273,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 16 896 355,79 0,00 1 357 172,74 1 558 408,12 0,00 

 

14.2 A quantia de passivos reconhecidos relacionados com ativos transferidos sujeitos a condições 

No exercício de 2019 os SASIPG receberam o apoio reembolsável concedido no âmbito do projeto POSEUR-01-

1203-FC-000003, que no balanço está registado no passivo não corrente em Financiamentos obtidos. 

O apoio reembolsável tem as seguintes condições: 

Valor reembolsável:  516.661,90 euros; 

Período de reembolso:   01/01/2023 a 01/07/2035    

Taxa de juro:   0%   

Garantia:   sem garantia 
 

14.3 Divulgações adicionais 

Os resultados provenientes de transações sem contraprestação recebidos no exercício findos em 31 de 

dezembro de 2020 e 2021, têm o seguinte detalhe na demonstração de resultados: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Impostos contribuições e taxas 2 792 081,93 2 680 963,08 

Transferências e subsídios obtidos 14.104.273,86 13 155 728,20 

Total 16.896.355,79 15.836.691,28 

 

Apresenta-se o quadro seguinte com a decomposição dos diferimentos passivos, comparados com o ano 

anterior: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Licenciatura (DL n.º 74/2006) 205 961,20 206 503,83 

Propinas de pós-graduação 10 506,00 7 537,50 

Propinas de mestrado 31 817,97 37 018,42 

Propinas de TESP 22 023,05 28 932,66 

Propinas aluno internacional 27 798,45 21 868,06 

Sub-total 298 106,67 301 860,47 

Transferências e subsídios obtidos 433 409,45 341 735,48 

Sub-total 433 409,45 341 735,48 

Total 731 516,12 643 595,95 
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Da comparação dos rendimentos de transações sem contraprestação verificamos que no ano de 2021 houve um 

aumento que respeita aos rendimentos de impostos, contribuições e taxas, que dizem respeito essencialmente 

às propinas pagas pelos alunos. 

Relativamente às receitas das propinas de alunos, como o ano letivo não coincide com o ano civil, há necessidade 

de efetuar a afetação do proveito ao ano a que as mesmas dizem respeito e consequentemente efetuar o 

diferimento. Este diferimento é feito considerando proveito do ano 3 meses e diferido o restante valor para o 

ano seguinte. Assim, como a propina a pagar está dividida em 10 prestações e 4 prestações são devidas até 31 

de dezembro de cada ano, são consideradas receita do ano a 1ª e 2ª prestações completas e metade da 3ª 

prestação e a outra metade da 3ª prestação e a 4ª prestação são diferidas para o ano seguinte. Daqui resulta o 

valor de 298.106,67€ registado na conta 28291 – Rendimentos a Reconhecer – Taxas. 

O Grupo IPG também está envolvido em projetos plurianuais com apoio comunitário e reconhece o valor desses 

subsídios quando existe uma segurança razoável acerca do cumprimento das condições contratuais e da 

execução dos respetivos projetos, efetuando o controlo dos recebimentos pela conta de ativo 201 – “Devedores 

por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos” e dos valores por imputar a rendimentos pela conta 

de passivo 282 – “Rendimentos a reconhecer - Projetos comunitários aprovados” ou numa conta de fundos 

patrimoniais 5931 – “Subsídios”, esta na parte do subsídio ao investimento, quando aplicável. 

Fora desta metodologia de reconhecimento, com materialidade, ficaram os subsídios no âmbito dos TESP por se 

considerar não existir uma segurança razoável acerca do cumprimento das condições contratuais e da execução 

dos respetivos projetos. 
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Os projetos são os seguintes: 

Descrição Ativo Passivo 
Fundos 

 patrimoniais 
Demonstração 

Resultados 

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)  
[01.06.2021 a 01.06.2023] 

        

Saldo inicial (01/01/2021) 0,00 0,00 0,00  

Aumentos 1.271.324,95 1.271.324,95  249.158,09 

Reduções pelo seu recebimento     

Reduções pela atribuição a parceiros     

Reduções pela imputação a rendimentos  -249.158,09   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo - Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 1.271.324,95 1.022.166,86 0,00 249.158,09 

Link Me Up 1000- Ideias [12.02.2021 a 30.06.2023]     

Saldo inicial (01/01/2021) 0,00 0,00 0,00  

Aumentos 376.047,17 376.047,17  35.526,24 

Reduções pelo seu recebimento     

Reduções pela atribuição a parceiros     

Reduções pela imputação a rendimentos  -35.526,24   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo - Link Me Up 1000- Ideias 376.047,17 340.520,93 0,00 35.526,24 

S4AGRO [01.01.2020 a 31.06.2022]     

Saldo inicial (01/01/2021) 89.673,30 65.077,30   

Aumentos     

Reduções pelo seu recebimento     

Reduções pela imputação a rendimentos     

Saldo – S4AGRO 89.673,30 65.077,30 0,00 0,00 

PO Capital Humano [13.05.2020 a 28.02.2024]     

Saldo inicial (01/01/2021) 221.976,77 221.976,77 0,00  

Aumentos    39.876,83 

Reduções pelo seu recebimento -8.624,70    

Reduções pela imputação a rendimentos  -39.876,83   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo – PO Capital Humano 213.352,07 182.099,94 0,00 39.876,83 

I3Social BSE [01.2020 a 06.2023]     

Saldo inicial (01/01/2021) 118.270,96 108.909,77 0,00  

Aumentos    44.917,41 

Reduções pelo seu recebimento -5.485,26    

Reduções pela imputação a rendimentos  -44.917,41   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo – I3Social BSE 112.785,70 63.992,36 0,00 44.917,41 

Portugal Polytechnics International Network [22.07.2020 - 22.07.2022]     

Saldo inicial (01/01/2021) 36.613,34 36.321,33 0,00  

Aumentos    2.931,90 

Reduções pelo seu recebimento     

Reduções pela imputação a rendimentos  -2.931,90   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo – Portugal Polytechnics International Network 36.613,34 33.389,44 0,00 2.931,90 

Cyber & Data Protection IP [ 01.01.2021- 31.12.2022]     

Saldo inicial (01/01/2021) 276.150,01 276.150,01 0,00  

Aumentos   0,00 7.814,70 

Reduções pelo seu recebimento     

Reduções pela imputação a rendimentos  -7.814,70   

Reduções pelo reconhecimento em Fundos Patrimoniais     

Saldo – Portugal Polytechnics International Network 276.150,01 268.335,30 0,00 7.814,70 

Saldo geral 2.375.946,54 1.975.582,13 0,00 380.225,17 
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Os rendimentos referentes às transferências e subsídios, no ano de 2021, que se referem essencialmente às 

transferências do Estado e de projetos comunitários, tiveram também um aumento no valor 948.545,66€, no 

entanto, como o IPG já tinha transitado para 2021 com os encargos da entidade patronal e retenções, dos 

vencimentos de dezembro de 2020, por pagar este aumento não foi suficiente para fazer face a todos os 

compromissos do ano 2021 pelo que o IPG transitou para o ano 2022 com 255.623,81€ de compromissos por 

pagar, referentes a faturas de fornecedores e encargos da entidade e retenções, dos vencimentos de dezembro 

de 2021. 

Em 31 de dezembro de 2021 as rubricas de Devedores por Transferências e Subsídios decompõem-se como 

segue: 

Devedores por Transferências e subsídios 31/12/2021 

Direcção Geral do Orçamento  13 219 471,00 

IGFSS-Inst. Gestão Financeira da Segurança Social 667 208,86 

Fundação da Ciência e Tecnologia 184 590,11 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 102 869,09 

AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 59 085,52 

Universidad Autónoma de Barcelona  34 322,40 

Instituto Politécnico de Santarém 0,00 

Agência Nacional 0,00 

Município da Guarda 0,00 

IFAP - Instituto de Financiamento 9 964,21 

Universidade de Aveiro 3 557,31 

Uniuversidade da beira Interior 0,00 

Centro de Cirurgía de Minima Invasión Jesús Usón 11 485,00 

Faculdade de Engenharia  da Universidade do Porto 5 236,77 

Aldeia dos Girassóis  5 485,26 

Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N 0,00 

Instituto Politécnico de Tomar 1 011,85 

Uniwersytet Marii Curie SKL 8 319,00 

Instituto Politecnico Castelo Branco 11 221,94 

Total  14 323 828,32 

Saldo de Gerência anterior reconhecido como rendimentos 0,00 

Total  14 323 828,32 

 

A receita cobrada em 2021 das instituições identificadas no quadro anterior totaliza 14.323.828,32 euros 

apresenta uma diferença de 219.554,46 euros, relativamente ao valor das transferências correntes e subsídios 

obtidos, registados na Demonstração de Resultados, que corresponde a valores recebidos pelo IPG, referente a 

projetos comunitários em que é líder e que transferiu para os parceiros. 
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Reconhecimento do ativo 

O Grupo IPG reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver o controlo 

de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de reconhecimento. Em vez de um 

ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, por exemplo, o credor perdoa um passivo). 

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo é 

reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao 

mesmo influxo. Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser 

reduzida a quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução. 

 

Mensuração inicial do ativo 

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser inicialmente mensurado pelo seu 

justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos para a entidade). 

 

 

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

15.1 Divulgações para cada classe de provisões, conforme quadro seguinte: 

 
Quantia 

escriturada 
 inicial 

Reforços 
Aumentos 

quantia 
descontada 

Outros 
aumentos 

Total 
aumentos 

Utilizações Reversões 
Outras 

diminuições 
Total das 

diminuições 

Quantia 
escriturada 

 final 

Processos 
judiciais em 
curso 

378 808,12 102 476,36 0,00 0,00 102 476,36 0,00 0,00 0,00 0,00 481 284,48 

Outras provisões  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 378 808,12 102 476,36 0,00 0,00 102 476,36 0,00 0,00 0,00 0,00 481 284,48 
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As provisões constituídas no âmbito de processos judiciais em curso registaram um aumento de 11.201,53 euros 

no exercício de 2020, o que se traduziu num valor escriturado final de 378.808,12 euros. Apresenta-se o mapa 

seguinte com os passivos contingentes à data do relato: 

  31/12/2021 

Proc. Nº 05655/09 0,00 

Proc. Nº 12668/15 14 963,95 

Proc. Nº 09750/13 30 000,01 

Proc. Nº 487/14.4BECBR 30 000,01 

Proc. Nº 652/15.7BECTB 30 000,01 

Proc. Nº 194/16.3BECBR 30 000,01 

Proc. Nº 250/16.8BECTB 0,00 

Proc. Nº 1993/16.BEPRT 0,00 

Proc. Nº 10/17.9BECBR – provisão criada em 2018 0,00 

Proc. Nº 378/18.0BECTB– provisão criada em 2018 0,00 

Proc. Nº 383/18.6BECTB– provisão criada em 2018 30 000,01 

Proc. Nº 518/18.9BECBR– provisão criada em 2018 0,00 

Proc. Nº 387/18.9BECTB– provisão criada em 2018 30 000,01 

Proc. Nº 285/18.6BECBR– provisão criada em 2018 0,00 

Proc. Nº 684/17.06BECBR-A– provisão criada em 2018 0,00 

Proc. Nº 78/19.3BECTB - Provisão criada em 2019 15 000,01 

Proc. Nº 92/19.9BEVIS -  Provisão criada em 2019 30 000,01 

Proc. Nº 111/19.9BECBR -  Provisão criada em 2019 14 926,05 

Proc. Nº 684/17.06BECBR-B– provisão criada em 2020 30 000,01 

Proc. Nº 481/20.06BECBR-Provisão criada em 2020 0,00 

Proc. Nº  .- Provisão criada em 2020 1 500,00 

Proc. Nº 684/17.OBCBR-C 1 500,00 

Proc. Nº 481/20.69BECBR-A 30 000,01 

Proc. Nº111/21.9BEVIS 30 000,01 

Proc. Nº1192/21.0BELRA 30 000,01 

Proc. Nº515/21.7BEVIS 30 000,01 

Proc. Nº333/21.2BECTB 30 689,87 

Proc. Nº 250/16.8BEVIS-A 42 704,48 

Total 481 284,48 

 

15.2 Divulgações adicionais para cada classe de provisões 

Provisões 

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações 

futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos 

necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expetativas de 

perdas num ambiente de prudência. 

 



 
 

 

RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADO 2020| GRUPO POLITÉCNICO DA GUARDA  
 50 

15.3 Divulgações para cada classe de passivo contingente à data de relato 

- Projetos de investigação comparticipados por fundos públicos e comunitários 

Os gastos incorridos relativos a projetos de investigação subsidiados são suscetíveis de verificação pelas 

entidades financiadoras. 

Não são esperadas correções a esses gastos e consequentemente aos ganhos reconhecidos. Eventuais correções 

decorrentes dessa verificação, a existirem, não serão relevantes 

 

  



 
 

 

RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADO 2020| GRUPO POLITÉCNICO DA GUARDA  
 51 

17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO 

17.1 Autorização para emissão 

A data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão foi 29 de junho de 2022, pelo 

Conselho de Gestão. 

 

17.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data de relato 

Não foram recebidas informações após a data de relato (mas antes das demonstrações financeiras serem 

autorizadas para emissão) acerca de condições que existiam à data de relato, pelo que não foram efetuadas 

quaisquer divulgações que se relacionassem com essas condições. 

 

17.3 Acontecimentos após a data de relato que não deram lugar a ajustamentos 

Entre a data do balanço e a data das demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer 

informações acerca de condições que existiam à data de balanço, pelo que não foram efetuados 

ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras. 

 

 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

18.1 Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras  

Ver informação divulgada no quadro de ativos e passivos financeiros. 

 

18.2 - Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, conforme 

notas seguintes 

18.2.1 - Ativos financeiros: 

Apresenta-se no quadro seguinte a posição dos ativos financeiros, comparados com os do ano anterior: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Clientes, contribuintes e utentes 647 185,68 648 903,57 

Outras contas a receber 500,00 3 210,87 

Outros ativos financeiros 0,00 0,00 

Total 647.685,68 652 114,44 
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Clientes, contribuintes e utentes 

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica de clientes, contribuintes e utentes decompõem-se como segue: 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Dívida   

Clientes c/c 209.750.10 177.463,34 

Alunos 1.623.742,95 1.426.860,34 

Total da dívida bruta 1.833.493,05 1.604.323,68 

Imparidade   

Clientes c/c -156.940,09 -153.327,58 

Alunos -1.029.367,28 -802.092,53 

Total das imparidades -1.186.307,37 -955.420,11 

Total da dívida líquida 647.185,68 648.903,57 

 

Todas as dívidas em mora há mais de 12 meses (alunos: 1.029.367,28 euros e clientes: 156.940,09 euros) são 

consideradas de cobrança duvidosa e são constituídas perdas por imparidade pelo valor total da dívida. 

O Grupo IPG todos os anos envia para clientes e alunos avisos a solicitar o pagamento das dívidas e relativamente 

aos alunos há processos que se encontram em execução fiscal junto da Autoridade Tributária. 

 

Outras contas a receber 

O saldo da conta de outras contas a receber (500,00 euros) a cauções a clientes. 

 

18.2.2. Passivos financeiros: 

Apresenta-se no quadro seguinte os passivos financeiros reportados a 31 de dezembro de 2020, comparados 

com os do ano imediatamente anterior. 

 31/12/2021 31/12/2020 

Fornecedores 38 677,84 56 675,08 

Fornecedores de investimento 0,00 86,99 

Outras contas a pagar 2.314.550,10 1.943.886,91 

Outros passivos financeiros 0,00 0,00 

Total 2 391 968,82 2 000 648,98 

 

 

Fornecedores 

A dívida a fornecedores diz respeito a faturas já emitidas no final do ano e que não foi possível pagar por falta de 

disponibilidade de tesouraria. 
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Fornecedores de investimento 

No ano 2021 não transitaram dívidas a fornecedores de investimento. 

 

Outras contas a pagar 

O valor de outras contas a pagar inclui a estimativa dos gastos com férias e subsídio de férias, relativa a direitos 

adquiridos em 2021 que vão ser pagos em 2022 (2.034.336,86 euros), outros acréscimos de custos relacionados 

com água, eletricidade e outros fluídos referentes a consumos de 2021, cuja emissão da fatura é de 2022 

(107.703,17 euros), cauções de  fornecedores e de alojamento de alunos (156.089,22 euros) e ainda dinheiro em 

cartões por utilizar – Kiosques (16.420,85 euros). 

 

18.3 Bases de determinação do justo valor (e.g. cotação de mercado, quando ele existe, ou a técnica de 

avaliação) para todos os ativos financeiros e passivos financeiros mensurados ao justo valor. 

Os ativos e passivos financeiros estão ao valor nominal que, sendo realizáveis ou exigíveis, respetivamente, a 

curto prazo, corresponde ao seu custo amortizado. 

 

18.5 Divulgações para cada classe de ativos financeiros transferidos para uma outra entidade em 

transações que não se qualificaram para desreconhecimento. 

Não estão reconhecidas quantias de ativos e de quaisquer passivos transferidos para uma outra entidade em 

transações que não se qualificaram para desreconhecimento. 

 

18.6 Divulgações sobre ativos dados em garantia, como colateral de passivos ou passivos contingentes. 

Não existem ativos financeiros dados, em penhor, promessa de penhor ou outra forma de garantia, como 

colateral de passivos ou passivos contingentes. 

 

18.19 Riscos relativos a ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade 

O principal risco que pode vir a afetar a quantia, o momento e segurança de fluxos de caixa futuros, é apenas o 

Risco de crédito. 

 

18.21 Identificação das participações de capital em entidades que não sejam subsidiárias, associadas ou 

entidades conjuntamente controladas 

Existe uma participação financeira de 49,0% na MagicKey com sede social no edifício do IPG, cuja informação 

está divulgada na nota das participações financeiras. 

O IPG detém ainda uma participação financeira residual no montante de 7.000,00€ na entidade MORE – 

Laboratório Colaborativo de Montanha que não é subsidiária, associada ou entidade conjuntamente controlada. 
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19. BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS 

19.3 Divulgações de partes relacionadas 

Não existem benefícios pós-emprego para as pessoas chave da gestão. Os benefícios do período estão relatados 

no quadro dos benefícios dos empregados. 

 

19.7 Benefícios dos empregados reconhecidos 

O Grupo IPG reconhece um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a pagar no 

futuro e um gasto quando a entidade consumir os benefícios económicos decorrentes dos serviços prestados em 

troca de benefícios dos empregados. 

Os benefícios aos empregados incluem salários, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou Segurança 

Social, subsídio de Férias e de Natal e quaisquer outros benefícios adicionais decididos pontualmente. 

Apresenta-se um quadro síntese dos benefícios dos empregados reconhecidos como gastos do período e seu 

comparativo: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Remunerações dos órgãos sociais 365 435,09 367 369,09 

Remunerações do pessoal 11 440 241,09 10 920 618,02 

Encargos sobre remunerações 2 678 728,54 2 555 223,23 

Acidentes no Trabalho 2 245,76 1 205,00 

Outros gastos com o pessoal 82 863,22 35 641,58 

Gastos de ação social 824,40 327,36 

Outros encargos Sociais 115 203,96 65 765,57 

Total 14 685 542,06 13 946 149,85 

 

Da análise dos gastos com pessoal, dos anos de 2020 e 2021, verificamos que no ano de 2021 houve um aumento 

dos gastos com pessoal, no valor de 739.392,22 euros. Este aumento ficou a dever-se a vários fatores, 

nomeadamente, ao descongelamento das progressões nas carreiras dos funcionários, à contratação de docentes 

para fazer face ao aumento de alunos, ao aumento do salário mínimo nacional, e ainda à contratação de 18 

investigadores financiados pelo projeto CENTRO-04-3559-FSE-000162 – Contratação de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados. 

Para melhor otimização de recursos humanos, algum pessoal não docente (nomeadamente assistentes 

operacionais e pessoal técnico superior), embora afeto aos Serviços Centrais do IPG, trabalham para todas as 

unidades orgânicas que o integram. Por outro lado, o pessoal docente, embora se encontre afeto a determinada 

Escola, é integrado numa Unidade Técnico-Científica, estrutura transversal de coordenação científica e 

pedagógica. 

Os Serviços de Acão Social do IPG estão vocacionados para assegurar as funções relacionadas com a Acão social 

escolar. Os SAS/IPG gozam de autonomia administrativa e financeira e dispõem de serviços administrativos 

próprios, sem prejuízo de poder partilhar serviços e instalações do Instituto com o objetivo de se racionalizarem 

recursos humanos e financeiros. 
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O número de efetivos de pessoal docente e não docente reportado a 31 de dezembro de 2021 pertencentes à 

entidade-mãe é: 

Unidade Orgânica/Serviço 
nº 

funcio- 
nários 

Carreiras /Cargos 

Se
rv

iç
o

s 
C

e
n

tr
ai

s 

Conselho de Gestão do IPG 4 

1 Presidente (professor coordenador) 

1 Vice-presidente (professor coordenador) 
1 Vice presidente (professor adjunto) 

1 Administrador do IPG 

Gabinete de Apoio à Presidência 3 
3 Técnicos superiores 

Direção de Serviços Académicos 8 
1 Diretor de serviços; 6 assistentes técnicos, 1 
assistente operacional 

Gabinete de Informação e 
Comunicação 

5 
2 Técnicos superiores,2 assistentes técnicos, 1 
assistentes operacionais 

Gabinete Jurídico 2 
2 Técnico superiores 

Gabinete de Avaliação e Qualidade 1 
1 Técnico superior 

Gabinete de Instalações, 
Manutenção e Equipamento 

10 
1 Dirigente Intermédio 3.º grau, 1 técnico superior, 1 
assistente técnico, 7 assistentes operacionais 

Centro de Informática 5 
1 Dirigente Intermédio 3.º grau, 3 Especialistas de 
informática, 1 Técnico de Informática 

Gabinete de Estágios e Saídas 
Profissionais 

2 
2 Técnicos superiores  

Gabinete de Mobilidade e 
Cooperação 

3 
2 Técnicos superiores, 1 assistente técnico 

Gabinete de Formação, Cultura e 
Desporto 

3 
1 Técnico Superior, 2 assistentes operacionais 

Sectores de Contabilidade, 
Tesouraria, Aprovisionamento, 

7 
2 Técnicos superiores, 5 assistentes técnicos 

Sectores de Pessoal e Expediente 6 
 2 Técnicos superiores, 4 Assistentes técnicos  

Sector de Serviços Auxiliares 3 
1 Assistente técnico, 2 Assistentes operacionais 

Biblioteca 5 
1 Técnico superior, 4 assistentes técnicos 

UDI - Unidade de Desenvolvimento do 
Interior 

3 
 3 técnicos superiores 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

116 

102 Docentes (6 em acumulação), 3 técnicos 
superior, 2 especialistas de informática, 2 assistentes 
técnicos, 1 encarregado de pessoal auxiliar, 6 
assistentes operacionais 

Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto 

71 

65 Docentes, (9 em acumulação), 1 Técnico Superior, 
1 especialista de informática, 1 assistente técnico, 3 
assistentes operacionais 
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Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria 

22 
14 Docentes, 5 técnicos superiores, 2 assistentes 
técnicos, 1 assistente operacional 

Escola Superior de Saúde 83 

73 Docentes (25 em acumulação), 3 técnicos 
superiores, 1 Técnico de informática, 4 assistentes 
técnicos, 2 assistentes operacionais 

 

Observações: não estão registados nestes quadros, 9 funcionários, que se encontravam ausentes, à data de 31-12-2021. 
 
 

1. António Leão/Licença sem vencimento; 
2. Manuel Paulo Ferreira Fragoso/Licença sem vencimento; 
3. Maria Regina Gomes Gouveia/Comissão de Serviço; 
4. Sérgio Duarte/Cedência de Interesse Público; 
5. Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra/ Doença, ausente há mais de 6 meses/J Médica; 
6. Maria Eugénia Pinto Lopes Nunes/ Doença, ausente há mais de 6 meses/ J Médica; 
7. Diamantino José Max Duarte/ Doença, ausente há mais de 6 meses/ J Médica; 
8. Luís Filipe Dos Santos Oliveira/Acidente em Serviço, ausente há mais de 6 meses/J Médica. 

 

O número de efetivos de pessoal não docente reportado a 31 de Dezembro de 2021 pertencentes à entidade 

controlada é: 

Relação jurídica de emprego / Cargo / 
carreira / grupo 

Nomeação 
definitiva 

CT em 
Funções 

Públicas por 
tempo 

indeterminad
o 

CT em 
Funções 

Públicas a 
termo 

resolutivo 
certo 

Comissão de 
Serviço no 
âmbito da 

LVCR 

CT no âmbito 
do Código do 

Trabalho 
Total 

Dirigente superior      0 

Dirigente intermédio    1  1 

Técnico Superior  3    3 

Assistente técnico  3    3 

Assistente operacional  35    35 

Informático      0 

Docente Ensino Superior Politécnico      0 

Outro Pessoal      0 

Total 0 41 0 1 0 42 

 

 

20. DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS 

20.1 Listagem de entidades controladas: 
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Apresenta-se quadro com a lista das entidades relacionadas e principais indicadores financeiros relacionados 

com as mesmas.  

   Indicadores financeiros  

Entidades 
% 

participação 
Custo de 
aquisição 

Capitais 
próprios 

Resultados Ativo 
Participação 

MEP 

MagicKey 49,0% 49,00 99.710,08 2.544,21 101.477,25 48.808,94 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 o Grupo IPG detinha uma participação de 49% do capital na Empresa MagicKey que 

está registada no Balanço Consolidado pelo método da equivalência patrimonial. 

No quadro seguinte apresentamos os ajustamentos registados nos anos 2020 e 2021. 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Capital subscrito 49,00 49,00 

Participação de capital 48.808,94 47.611,28 

Suplementos 0,00 0,00 

Ajustamentos -664,16 1.246,66 

Total 48.193,78 48.808,94 

Conrolo: 

Entidades Sede 
% Controlo 

direto 
% Controlo 

indireto 
Controlo final 

MagicKey Edifício IPG 49,0% 49,0% 49,0% 

 

20.2 Transações de partes relacionadas, conforme quadro seguinte: 

Apresenta-se o Quadro com transações e saldos com partes relacionadas. 

 Saldos a 31/12/2020 Transações em 2020 

Entidades 
Saldos a 
receber 

Saldos a 
pagar 

Acréscimos Rendimentos Gastos 

MagicKey 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

 

Natureza das transações 

Entidades 
Natureza 

relacionamento 
Tipo de 

transações 
Quantia 

transação 
% total 

transações 
Saldo fim 
período 

Termos e 
condições 

Geoparque 
Protocolo de 
cooperação 

Conhecimento 
cientifico e 
tecnológico 

50,00 0,00 3.674,68 Protocolo 

 

 

20.3 Pessoas chave da gestão 

As remunerações agregadas de pessoas chave da gestão e o número de indivíduos, determinados numa base de 

equivalência a tempo inteiro, que recebam remuneração dentro desta categoria, mostrando separadamente as 

classes principais das pessoas chave da gestão e incluindo uma descrição de cada classe, estão relatados na nota 

19.7. 
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Os gastos com o pessoal chave da gestão estão identificados na nota correspondente ao benefício dos 

empregados. 

O conselho de gestão do IPG, desde 03/12/2018 foi constituído pelo Presidente Prof. Doutor Joaquim Manuel 

Fernandes Brigas, o Vice-Presidente Prof. Doutor Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues, a administradora do IPG 

Drª. Nélia Maria Pinheiro Martins e o Dr. António José Martins Afonso Diretor de Serviços de Alojamento e 

Alimentação.  

Nos Estatutos acima referenciados estão previstas três direções de serviços, e duas divisões, encontrando-se 

preenchido apenas o lugar de Diretor dos Serviços Académicos e o lugar de Chefe de Divisão Financeira. 

 

20.4 Empréstimos que não estejam disponíveis a pessoas que não sejam pessoas chave da gestão e 

empréstimos cuja disponibilidade não seja conhecida pelo público 

Relativamente a cada uma das pessoas chave da gestão e cada membro próximo da sua família: 

- Não foram atribuídas quaisquer quantias a título de empréstimos durante o período, nem existe qualquer 

quantia de saldos de fecho de contas a receber ou a pagar 

 

23. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

Divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados 

23.1 Estado e outros entes públicos 

O detalhe da rúbrica de EOEP (passivo) em 31 de dezembro de 2021 é o seguinte: 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Retenção de impostos sobre rendimentos 205 286,00 188 501,00 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)   11 631,03 2 650,63 

Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de 
saúde 

28,94 206 155,41 

Total 216 945,97 397 307,04 

 

As retenções de IRS e as contribuições para a Segurança Social e CGA evidenciam as retenções/contribuições 

efetuadas no mês de dezembro de 2021 e pagas em janeiro de 2022. 

 

23.2 Diferimentos (Ativo) 

A decomposição desta rúbrica é a seguinte: 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Seguros 46 886,65 12 782,98 

Licenciamento Software 0,00 25 875,49 

Outros diferimentos 2 240,44 1 000,00 

Saldo ano anterior 0,00 2 165,36 
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Total 49 127,09 41 823,83 

 

 

23.3 Património líquido 

Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no período em cada uma das rubricas do património líquido: 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Património / Capital 16 105 506,04 16 105 506,04 

Reservas 0,00 0,00 

Resultados transitados -15 191.688,10 -15 553 938,65 

Ajustamentos em ativos financeiros 32 177,68 32 177,68 

Outras variações no património líquido 19 168.713,01 19 875 684,17 

Total 20.114.708,63 20 459 429,24 

Resultado Líquido do Período 191.908,57 328.046,68 

Total 20.306.617,20 20.787.475,92 

 

O património líquido baixou apenas 2,3% (-480.858,72 euros), relativamente a 2020, devido ao resultado líquido 

positivo do exercício (+191.908,57 euros), à imputação a rendimentos relacionados com subsídios ao 

investimento, pelo valor das depreciações dos bens financiados (-720.980,47 euros) e ao reconhecimento de 

subsídios ao investimento (+48.213,18 euros). 

As outras variações no património líquido dizem respeito a subsídios não reembolsáveis recebidos por conta de 

investimentos que são, após conclusão da obra, imputados a proveitos numa base sistemática, tendo por base a 

depreciação do ativo.  

 

23.4 Fornecimentos e serviços externos 

Esta rúbrica tem a desagregação seguinte 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Serviços especializados  683 795,84 535 384,62 

Materiais de consumo  104 859,58 137 838,16 

Energia e fluidos  478 407,36 491 753,35 

Deslocações, estadas e transportes  23 060,96 40 282,92 

Serviços diversos  306 452,05 265 012,74 

Total 1 567 575,79 1 470 271,79 

 

Os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um aumento de 126.304,00 euros, que corresponde a um 

acréscimo de 8,6%. 

 

23.5 Transferências e subsídios concedidos 

A decomposição desta rúbrica é a seguinte:  
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Descrição 31/12/2021 
31/12/2020 

Associação Académica da Guarda 37 500,00 15 000,00 

Instituições da União Europeia 0,00 46.886,00 

Outros (Valores inferiores a 5.000,00€) 383.916,49 226.081,34 

Total 421.233,49 287.967,34 

 

23.6 Outros rendimentos e ganhos 

Os outros rendimentos e ganhos, em 2021, totalizam 753.921,08 euros e aumentaram 0,7% (+5.133,87 euros) 

face a 2020. Estes rendimentos dizem respeito, essencialmente, a subsídios ao investimento imputados ao 

exercício (720.980,47 euros). 

 

 

23.7 Outros gastos e perdas 

Os outros gastos e perdas registaram um aumento de diminuição de 68, 8% (+40.864,88 euros) e decorrem, na 

sua maioria, de devolução de transferências e subsídios obtidos e quotizações. Em 2020, esta rubrica atingiu o 

montante de 59.392,57 euros. 

 

23.8 Demonstração dos fluxos de caixa 

Desagregação dos movimentos ocorridos nos exercícios de 2020 e 2021: 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 353 343,48 434 665,78 

Fluxos de caixa das atividades investimento (b) -88 190,84 -358 260,78 

Fluxos de caixa das atividades financiamento (c) 0,00 0,00 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 265 152,64 76 405,00 

Caixa e seus equivalentes no início do período (d) 479 462,11 403 057,13 

Caixa e seus equivalentes no fim do período (e) 744 614,75 479 462,11 

Variação de caixa e seus equivalentes (e-d) 265 152,64 76 404,98 

 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Grupo IPG classifica na rúbrica 

“Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos 

financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.  

O caixa e seus equivalentes compreendem o valor dos depósitos à ordem. Assim, o total de caixa e seus 

equivalentes em 31 de dezembro 2021 ascende a 744.614,75 euros, representando um acréscimo de 265.152,64 

euros.  

O valor registado em Outros recebimentos/pagamentos (13.465.579,80 euros) inclui 13.824.429,64 euros de 

transferências e subsídios obtidos. 



 
 

 

RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADO 2020| GRUPO POLITÉCNICO DA GUARDA  
 61 

 

 

 

Guarda, 29 de junho de 2022 

 

   

O Responsável pela elaboração: A Administradora  O Órgão de Gestão: Conselho de Gestão 

Em 29 de junho de 2022                Em 29 de junho de 2022         
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8. NOTA FINAL 

 

O Ano de 2021, ficou marcado pelo retomar das atividades pela situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARC-COV-2 e da doença COVID-19, que obrigou a diversas alterações no funcionamento das IES, no 

ano 2020 levando ao encerramento do ensino presencial por alguns períodos. 

Em termos orçamentais para IES, e para o Grupo Politécnico da Guarda não foi exceção a situação epidemiológica 

vivida nos anos de 2020 e 2021 provocou algumas alterações na estrutura de gastos e rendimentos. No entanto, 

no ano 2021 houve o retomar das atividades letivas presenciais e também das atividades económicas em geral 

que se traduziu quer no aumento das diversas rubricas de receita quer das rubricas de despesa. 

No que respeita aos rendimentos verificaram-se também algumas alterações. Houve um aumento dos 

rendimentos provenientes de prestações de serviços, devido ao retomar das atividades económicas após o 

confinamento que o país viveu. Também os rendimentos de alojamento e refeições aumentaram. Por outro lado, 

para fazer face a estas dificuldades houve, por parte das estruturas que gerem os projetos comunitários, um 

“aceleramento” no reembolso de Pedidos de Pagamento já efetuados há algum tempo, o que originou um 

aumento das transferências relativas a projetos comunitários. Houve também uma diminuição das receitas de 

propinas originada desde logo pela diminuição do valor das propinas imposto pelo Orçamento de Estado de 2020 

– Lei nº 2/2020, de 31 de março. 

Embora a maior fonte de receita do Grupo Politécnico da Guarda sejam as transferências do Estado, que 

representam no Orçamento do Grupo 74,46%, as receitas próprias são a segunda maior fonte de receita 

representando 19,28%. As restantes receitas são provenientes de projetos comunitários e saldos de gerência do 

ano 2020, que foram no valor de 1.688.535€. 

 

No que respeita às despesas, os gastos com o pessoal representam o maior peso no orçamento do Grupo 

Politécnico da Guarda, representando 85,90%. Estas despesas registaram em 2021, um aumento de 420.748,00€, 

originado pelos aumentos salariais, pelos reposicionamentos remuneratórios obrigatórios e pela contratação de 

mais pessoal docente decorrente do aumento do número de alunos. 

Por outro lado, as despesas relativas à aquisição de bens e serviços registaram um ligeiro aumento de 72.789,00€, 

o que revela um grande esforço do Grupo na contenção das despesas e na afetação dos recursos disponíveis em 

função das prioridades definidas de forma a aumentar os níveis de eficiência, eficácia e economia. 

 

O saldo de gerência final do Grupo Politécnico da Guarda foi de 650.287,15€, tendo havido um aumento do saldo 

de gerência face ao ano 2020, no valor de 262.056,88€, o que implicou o cumprimento da regra do equilíbrio 

orçamental. 

Apesar dos anos atípicos vividos pelas IES e pela economia em geral, o grupo IPG melhorou o seu desempenho, 

no ano 2021, em resultado de uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis. 
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