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NOTA INTRODUTO RIA 

Dando cumprimento à legislação em vigor, o presente Relatório de Atividades e 

Gestão Consolidado, do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), referente ao exercício 

de 2011, inventaria as formações desenvolvidas, os recursos existentes, descreve 

as principais atividades realizadas, os serviços prestados e analisa a sua 

performance em termos económico-financeiros, apresentando as respetivas 

Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

Nos termos dos seus Estatutos, o IPG é uma instituição de ensino superior de 

direito público, organizada internamente por unidades orgânicas (responsáveis 

diretas pelo desenvolvimento das actividades de formação); unidades de 

investigação (com ou sem o estatuto de unidade orgânica), e unidades orgânicas de 

suporte à atividade académica, à atividade de gestão e de serviços à comunidade 

académica. 

As atividades desenvolvidas procuraram enquadrar-se nos objetivos delineados no 

Plano de Atividades para o ano 2011 e estruturadas de acordo com o Plano 

Estratégico previamente aprovado. Foram também prosseguidos outros objetivos 

estabelecidos no Programa do Governo, nas Grandes Opções do Plano para a área 

do Ensino Superior e nas recomendações da Agencia de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES). Assinale-se também o desenvolvimento do Sistema 

Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ) do IPG. 

A estrutura do presente documento é composta basicamente por três partes: 

 Uma primeira parte contendo uma breve descrição da envolvente externa 

nacional, no ano de 2011, quer ao nível da conjuntura económica, 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 ainda enumerados os objetivos gerais e 

estratégicos do IPG para 2011 e identificados os desenvolvimentos mais 

marcantes nesse período; 

 Numa segunda parte é apresentada uma síntese das atividades realizadas 

pelo conjunto das unidades que integram o grupo IPG, agrupadas em função 

dos objetivos estratégicos estabelecidos; 

 Na terceira parte é apresentada a análise da situação económica-financeira 

consolidada.  
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1. O ENSINO SUPERIOR EM 
PORTUGAL 

No âmbito do ensino superior português, a análise do relatório da OCDE “Education 

at a Glance 2011”, evidencia as seguintes conclusões: 

 A despesa total no ensino superior é correspondente a 1,3% do PIB, 

próximo da média da OCDE (1,5% PIB). Esta despesa é suportada em 

62,1% por Estado e entidades públicas e em 37,9% por privados (onde se 

englobam as famílias); 

 Em Portugal, a despesa por estudante em instituições de ensino superior 

público é superior a 10.000 dólares; 

 A despesa em bolsas de estudo corresponde a 14,9% do total de despesa no 

ensino superior sendo este valor claramente superior à média da OCDE 

(11,1%). No entanto, quando se englobam outro tipo de apoios 

(empréstimos e outros subsídios), a média da OCDE sobe para 21%, 

mantendo-se Portugal no mesmo patamar; 

 Cerca de 14,7% da população ativa portuguesa (15-64 anos) tem um grau 

de ensino superior completo, o que corresponde a cerca de 873.000 

diplomados. Neste indicador, a média da OCDE é 30%. Já a percentagem de 

população com ensino superior completo na faixa etária 25-34 anos é de 

23,3%; 

 A detenção de um diploma de ensino superior continua a ser a melhor forma 

de garantir emprego e de evitar o desemprego: 86,6% dos diplomados 

estão empregados (valor acima da média da OCDE) e apenas 5,6% estão 

inscritos em centros de desemprego, sendo esta a faixa de habilitações com 

menor número de pessoas no desemprego1; 

 Um curso superior continua também a ser garantia de maiores rendimentos: 

quando empregado, um indivíduo com formação superior aufere, em média, 

uma remuneração 69% acima da remuneração auferida por um indivíduo 

com ensino secundário. Portugal é um dos países da OCDE onde esta 

diferença salarial é mais alta; 

 Em valores absolutos, Portugal é o país da OCDE em que o retorno 

financeiro individual proporcionado pela formação superior é mais alto. Ao 

                                                           
1
 Estes dados estarão hoje certamente desatualizados. O último estudo oficial abrangendo os jovens 

diplomados após o ano 2000/01, mostrou uma taxa média de desemprego dos licenciados de 
aproximadamente 6,5%. 
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longo da vida activa, estima-se que um diplomado de sexo masculino 

receberá mais 373 mil dólares do que um indivíduo habilitado apenas com o 

ensino secundário. No sexo feminino, o retorno é inferior mas é também o 

mais alto da OCDE. 

 

Nos últimos anos o ensino superior em Portugal tem conhecido um forte impulso, 

quer na oferta de formações, quer na diversificação do perfil social e cultural dos 

indivíduos que acedem a este nível de escolaridade. O alargamento destes ciclos de 

ensino tem-se realizado quer por uma expansão das formações de 1º ciclo, quer 

ainda por uma considerável oferta de mestrados, que no conjunto tendem a alargar 

as competências e saberes da população, a favorecer a recomposição 

socioprofissional, a modernização das estruturas sociais e o aumento competitivo 

em relação ao mercado de trabalho.  

 

Importa contudo desde salientar que este movimento registou, nos últimos 3 anos, 

um abrandamento significativo, por via, primeiro do processo de Bolonha e depois, 

a partir de 2010, com a entrada em funcionamento da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Com efeito, dos 5.000 ciclos de estudos 

criados e registados na Direção Geral de Ensino Superior (DGES) em Dezembro de 

2009, 400 (8%) não foram submetidos à A3ES para acreditação preliminar, 

conforme distribuição mostrada na Figura 1: 

 

Figura 1: Ciclos de estudos não submetidos a acreditação pela A3ES 

(Fonte: A3ES e DGES/MEC) 

 

Posteriormente, do conjunto de ciclos de estudos submetidos a acreditação 

preliminar junto da A3ES, 8% (337) foram descontinuados durante o processo de 

acreditação preliminar, por decisão voluntária das instituições: 
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Figura 2: Ciclos de Estudos descontinuados no processo de acreditação (2011) 

(Fonte: A3ES e DGES/MEC) 

A análise dos dados divulgados pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), do Ministério da Educação e Ciência 

(MCE), referentes ao número de vagas (oferta) em estabelecimentos de ensino 

superior portugueses, públicos e não públicos, entre os anos letivos 2000/01 e 

2010/11, revelam uma tendência crescente, apenas contrariada no ano letivo de 

2003/04 e no último ano (2010/11). Globalmente, na primeira década deste 

milénio, verifica-se um acréscimo de 7%, correspondente a mais 5683 novas 

vagas, sendo de destacar a perda de peso do ensino superior privado universitário 

(-6%): 

 
Quadro 1: Evolução da oferta de vagas no ensino superior 2000-2010 

 Fonte: GPEARI/MEC 
 

 
Figura 3: Evolução de vagas por subsistemas: 1995/96 a 2010/11 

Fonte: GPEARI/MCE 

Subsistema de ensino 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Ensino Superior Público - Universitário 26847 27281 27441 25681 26068 26129 26163 26702 27013 27609 28914

Ensino Superior Público - Politécnico 21195 22074 22299 20727 21070 21304 21202 22882 24068 24600 25370

% ESP - Politécnico 25% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 27% 27% 27% 28%

Ensino Superior Privado - Universitário 24114 23950 23205 22103 22433 23971 23937 23001 24400 25451 22553

Ensino Superior Privado - Politécnico 11974 11965 12485 11919 11697 12527 12845 13645 13964 14241 12976

TOTAL 84130 85270 85430 80430 81268 83931 84147 86230 89445 91901 89813
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Figura 4: Variação do número de vagas entre 2000/01 e 2010/11 

Fonte: GPEARI/MCE 

 

A diversificação da oferta formativa e a multiplicação de formações em diferentes 

instituições, tem contribuído para uma maior repartição dos candidatos ao ensino 

superior. A par desta situação tem-se registado algum reequacionamento das áreas 

de educação e formação, no sentido de um maior ajustamento ao mercado. Neste 

domínio, o maior peso é dado pela área das Ciências Sociais, Comércio e Direito, 

cuja tendência é similar à tendência geral, sendo de registar o contínuo decréscimo 

da área da Educação e o crescimento da área da Saúde e Protecção Social: 

 

 
 

Figura 5: Evolução das vagas no Ensino Superior por áreas de formação entre 1995/96 e 2010/11  

Fonte: GPEARI/MEC 
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Relativamente ao número de estudantes inscritos, a análise aos últimos 10 anos, 

mostra que os estudantes do ensino politécnico (incluindo as escolas politécnicas 

integradas em Universidades) têm representado aproximadamente 37% do total de 

estudantes inscritos no ensino superior público. 

 

 

Quadro 2: Inscritos por Subsistema de ensino, de 2000/2001 a 2010/2011 (incluindo CET) 

Fonte: GPEARI/MEC 

 

Refira-se que não obstante o controlo de vagas, o número de inscritos no ensino 

superior público manteve, em 2010/11, a tendência de crescimento, que se explica 

sobretudo pela capacidade de atração de novos públicos, em particular os Maiores 

de 23 anos e dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) que, no ano 2010/11, 

representavam 7177 alunos, sendo que a grande maioria se encontravam no 

subsistema Politécnico Público (77%).  

 

Figura 6: Evolução do número de inscritos no ensino superior de 2000/01 a 2010/11 

Fonte: GPEARI/MEC 

 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Universitário 171 735 176 303 178 000 176 827 174 114 172 121 169 567 176 057 175 688 184 244 193 633

Politécnico 101 795 108 486 112 532 111 482 108 436 104 417 107 667 112 635 111 899 114 828 120 399

273 530 284 789 290 532 288 309 282 550 276 538 277 234 288 692 287 587 299 072 314 032

Universitário 81 544 78 592 75 993 72 774 66 478 61 408 60 420 61 162 60 820 60 947 61 336

Politécnico 32 629 33 220 34 306 33 980 32 203 30 625 31 328 31 874 30 427 29 822 28 077

114 173 111 812 110 299 106 754 98 681 92 033 91 748 93 036 91 247 90 769 89 413

35% 36% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 37% 37%

387 703 396 601 400 831 395 063 381 231 368 571 368 982 381 728 378 834 389 841 403 445

Subsistema de Ensino

TOTAL

Total Público

Público

Total Privado

Privado 

Peso do Subsistema Politécnico
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No tocante à formação em Cursos de Especialização Tecnológica assistiu-se a um 

alargamento desta oferta formativa, com especial significado no Ensino Politécnico. 

A oferta pública (universidades e politécnicos) deste tipo de formações representa 

84,4% do total de inscritos. Saliente-se que desde o ano letivo 2005-06 este tipo 

de formação sextuplicou no ensino superior público, em grande medida por via da 

oferta politécnica que no ano 2010/11 registava 5527 inscritos. 

 Subsistema e tipo de Ensino 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 2010/11 

Público 
Universitário 546 118 59 223 438 527 

Politécnico 471 1 795 4 300 4 926 4 806 5 527 

Total Público 1 017 1 913 4 359 5 149 5 244 6 054 

Privado  
Universitário 211 326 430 590 773 884 

Politécnico 31 14 22 93 197 239 

Total Privado  242  340  452  683  970 1 123 

TOTAL 1 259 2 253 4 811 5 832 6 214 7 177 

 
Quadro 3: Inscritos em CET por subsistema de ensino de 2005/06 a 2010/11 

Fonte: GPEARI/MEC 

 

No que diz respeito às áreas de formação (Figura 7), as tendências são similares às 

vagas, sendo que o principal realce vai para a área da Educação, que, não obstante 

o menor número de vagas, aumentou o número de estudantes inscritos, sobretudo 

decorrente dos ciclos de estudos de mestrado. 

 

 

Figura 7: Evolução do número de inscritos por área de formação - 2001/01 a 2010/11 

Fonte: GPEARI/MEC 
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Na Figura 8 resume-se a variação de estudantes inscritos na década 2000-2010, no 

qual se confirma o acréscimo do sistema de ensino superior público (+14,8%) e 

forte quebra verificada no ensino superior privado (-21,7%). 

 

Figura 8: Variação de inscritos por subsistema 2000/01-2010/11 

Fonte: GPEARI/MEC 

Ao nível das áreas de formação, na comparação entre 2010/11 e 200/01, um 

especial relevo para a forte quebra, atrás salientada da área da Educação (-56%) e 

agricultura (-29%), por contrapartida do maior crescimento das áreas da Saúde e 

Protecção Social (+88%) e dos Serviços (+48%). 

 

Figura 9: Variação % das vagas do ensino superior entre 2000 e 2010 por áreas de Educação e Formação 

Fonte: GPEARI/MEC 
 

A austeridade e as medidas de contenção orçamental decorrentes do pedido de 

ajuda financeira à troika marcaram o ano de 2011, em Portugal. Naturalmente, o 

ensino superior não escapou aos “cortes” orçamentais que ameaçam o 

funcionamento de algumas instituições e sobretudo coartam a capacidade de 

iniciativa das mesmas.  
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Dadas as dificuldades económicas sentidas pelas famílias, em virtude da crise 

internacional, o Governo alterou os apoios sociais aos estudantes economicamente 

carenciados do ensino superior, o que tem conduzido a alguma contestação 

estudantil e a um agravamento das formas de obtenção de bolsas de estudo. Estes 

processos a par dos constrangimentos económicos vêm penalizando o ensino, quer 

na opção de frequência do ensino superior, quer na desistência/anulação de 

matrículas dos alunos. 

Saliente-se também a aplicação da regulamentação para atribuição do Título de 

Especialista, que implicou por parte das instituições agilizar processos de 

composição de Júris e de análises de processos, com caraterísticas diferenciadas 

em função das áreas propostas, permitindo 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. 

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), cumpriu em 2011 

o terceiro ano do seu mandato. Neste ano, a ação da Agência concentrou-se na 

implementação dos primeiros procedimentos de avaliação/acreditação formal que 

incidem sobre os ciclos de estudos que, na sequência da acreditação preliminar, 

não apresentaram evidência suficiente do cumprimento dos padrões mínimos de 

qualidade previstos na lei; na definição da calendarização e organização do primeiro 

ciclo de avaliações/acreditações regulares a realizar entre 2012 e 2016; na 

implementação do sistema de certificação dos sistemas internos de garantia da 

qualidade, sendo selecionadas as primeiras instituições para o lançamento deste 

processo em regime experimental 2 ; na seleção dos alunos para o exercício 

experimental da sua participação como membros das Comissões de Avaliação 

Externa. 

Durante este mesmo período, foi completado o segundo ciclo de acreditações 

prévias de novos ciclos de estudos apresentados pelas instituições para 2011/12 e 

completou-se a fase de preenchimento electrónico dos pedidos de acreditação de 

novos ciclos de estudos para 2012/13. 

Até 17 de outubro de 2011, data em que terminou o prazo, a A3ES recebeu 293 

pedidos de acreditação prévia de novos ciclos de estudos, a iniciar em 2012/2013, 

sendo 183 correspondentes ao ensino universitário e 110 ao ensino politécnico. 

                                                           
2
 De referir que o IPG apresentou a sua “candidatura” para integrar este primeiro grupo de instituições, 

apenas não tendo sido selecionado face ao reduzido número de instituições que a A3ES estipulou e aos 
critérios apresentados (diversificação de instituições segundo a sua natureza e a prioridade àquelas que 
tivesse o seu manual de qualidade aprovado há mais de 1 ano). 
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Refira-se, ainda, que desse conjunto de pedidos de acreditação 72 (24,6%) foram 

para licenciaturas, 199 (67,8%) para mestrado e 22 (7,5%) para doutoramentos.  

ACREDITAÇÃO PRÉVIA DE NOVOS CICLOS DE 
ESTUDOS (NCE) 2011/2012 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 

Apresentações preliminares de NCE 387 577 459 

Pedidos de acreditação prévia de NCE 293 432 327 

Pedidos correspondentes a ensino universitário 183 266 203 

Pedidos correspondentes a ensino politécnico 110 166 124 

Grau de Licenciado 72 71 45 

Grau de Mestre 199 281 226 

Grau de Doutor 22 79 56 

Quadro 4: Pedidos de acreditação prévia à A3ES de novos ciclos de estudos 2011/2012 

Fonte: A3ES 

Os pedidos de acreditação de novos ciclos de estudos (submetidos em 2010) a 

iniciar no ano lectivo 2011/12, mostram os seguintes resultados: 

 
 

Quadro 5: Síntese do processo de acreditação prévia de novos ciclos de estudo 2011/12 

Fonte: A3ES
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2. IDENTIFICAÇA O DO IPG-SAS 

2.1. APRESENTAÇÃO 

Nos termos do art.º 1.º dos seus estatutos, o Instituto Politécnico da Guarda, 

adiante designado por 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”. 

O projecto de implementar o ensino superior na Guarda, remonta à década de 70. 

Contudo foi necessário esperar até 1979 para que fosse criada a Escola Superior de 

Educação, posteriormente integrada no Instituto Politécnico.  

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. 3.º dos estatutos do IPG). Contudo, o IPG só em finais de 1985 veria traçadas 

as bases da sua implantação definitiva. A dinâmica do processo desenvolvido a 

partir de então vai permitir o início, em 1986, das atividades letivas da Escola 

Superior de Educação e, no ano seguinte, da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão. 

A Escola de Enfermagem da Guarda foi criada em Julho de 1965, na cidade da 

Guarda. Pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro, o Ensino de Enfermagem 

foi integrado no Ensino Superior Politécnico, e em 1989, a Escola de Enfermagem, 

foi convertida em Escola Superior de Enfermagem (ESEnf). No ano de 2001 a 

ESEnf, foi integrada no IPG, tendo em 2005 sido transformada em Escola Superior 

de Saúde (ESS). No ano de 1999, foi criada a Escola Superior de Turismo e 

Telecomunicações, atualmente designada de Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

(ESTH), implementada na cidade de Seia. 

O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver aprovados os 

seus estatutos, homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicados em 

Diário da República (DR n.º273, I Série-B) a 25 de Novembro. Desta forma, ficou 

constituído juridicamente como pessoa coletiva de direito público, dotada de 

autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar 

e patrimonial.  
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O IPG integra, também, uma unidade orgânica de investigação (a UDI-Unidade de 

Investigação para o Desenvolvimento do Interior); unidades funcionais 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 do Instituto vocacionado para 

assegurar as funções da ação social escolar. São dotados de autonomia 

administrativa e financeira, possuindo, designadamente, autonomia orçamental.  

A estrutura orgânica3 é composta por: Conselho Geral; Presidente; Conselho de 

Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade 

e Provedor do Estudante (ver organograma na página 10). 

A oferta formativa do IPG é ministrada no regime presencial (diurno e pós-laboral), 

compreende a formação de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-

graduada e de especialização não conferente de grau académico, pós-secundária 

não superior (cursos de especialização tecnológica - CET), contínua e cursos 

preparatórios para o acesso ao ensino superior de maiores de 23 anos, 

carcterizando-se assim por uma oferta abrangente e multidisciplinar, com cursos 

em múltiplas áreas do conhecimento. Desenvolve também atividades nos domínios 

da investigação (quer nas Escolas, quer nas unidades de I&D), da transferência e 

valorização do conhecimento científico e tecnológico, da prestação de serviços à 

comunidade, de apoio ao desenvolvimento e de 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 sua esfera de competências, bem como 

no desenvolvimento económico, social, científico e cultural da região da Guarda. 

Vem projetando uma articulação crescente com instituições congéneres 

internacionais, possibilitando a mobilidade docente e discente, bem como partilha 

de competências e saberes na formação e em projetos a desenvolver nas principais 

áreas de atuação da Instituição. 

De acordo com o plano estratégico, 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.  

Refira-se que os objetivos estratégicos visam, entre outros:  

                                                           
3 Os novos Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de Setembro 
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 Desenvolver um ensino de qualidade e condições adequadas de formação, 

na perspetiva de Bolonha; 

 Desenvolver uma cultura de avaliação e de qualidade;  

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

Europeu de Educação Superior e das necessidades da sociedade e,  

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

ativa. 

Ao nível do desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), 

foi criado, por deliberação do Conselho de Gestão do IPG, de 28 de Outubro de 

2010, o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), que é uma estrutura de serviços 

com o objetivo central de servir de suporte operacional ao Conselho de Avaliação e 

Qualidade. Em termos estratégicos o GAQ centra a sua ação na implementação de 

uma cultura de qualidade no IPG, apoiar os processos de avaliação interna e 

externa e implementar um sistema interno de garantia da qualidade (SIGQ) no IPG. 

Este gabinete é coordenado pelo Prof. Pedro Cardão e pela Técnica Superior, Dr.ª 

Teresa Teodoro. Os principais objetivos associados ao GAQ, são: 

 Apoiar a implementação de uma cultura de qualidade; 

 Garantir a coordenação e apoio aos processos de avaliação, interna e 

externa, da oferta formativa do IPG; 

 Implementar, coordenar e dinamizar o SIGQ no IPG; 

 Colaborar na preparação e melhoria de instrumentos de monitorização do 

SIGQ; 

 Criação de um conjunto de procedimentos relativos ao SIGQ; 

 Elaborar e manter um conjunto de indicadores dos processos que constituem 

o SIGQ; 

 Acompanhar o desenvolvimento e manutenção do sistema informático de 

apoio ao SIGQ; 

 Acompanhar e apoiar tecnicamente a execução de auditorias internas ao 

funcionamento do SIGQ; 

 Coordenar e dinamizar o processo de audição dos parceiros internos e 

externos, nomeadamente a aplicação de questionários aos alunos, docentes, 

ex-alunos, entidades empregadoras, bem como o seu processamento e 

análise; 

 Elaboração de relatórios relativos à melhoria da qualidade; 

 Outras atribuições fora do âmbito do SIGQ. 
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O Conselho de Avaliação e Qualidade, órgão estatutário, 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 sistema interno de garantia da qualidade na Instituição, 

associados ao ensino, investigação e aos serviços, contribuindo para a melhoria e 

valorização do processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA 

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

Estatutos e estrutura-se do seguinte modo: 
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2.3. UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO  

O IPG integra as seguintes unidades orgânicas de ensino e investigação: 

 

A Escola Superior de Educação da Guarda (ESEG), 

sedeada na Guarda, foi criada no ano de 1979, 

posteriormente integrada no Instituto Politécnico da 

Guarda, aquando da entrada em funcionamento 

deste. Na sequência da recente revisão estatutária 

foi alterada a sua denominação de Escola Superior 

de Educação para: Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD). 

Criada com o objetivo de formar professores, presentemente, a sua oferta 

formativa é bastante mais diversificada e abarca áreas como o Comunicação e 

Relações Públicas, a Comunicação e Multimédia, Desporto, Animação Cultural, entre 

outros. Conta na atualidade com Cursos de Especialização Tecnológica, 

Licenciaturas e Mestrados, garantindo em simultâneo um conjunto de formações 

direcionadas para a docência. 

 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Guarda) 

– ESTG, sedeada na Guarda, foi criada pelo Decreto 

do nº 46/85, tendo os primeiros cursos entrado em 

funcionamento no ano letivo 1987/88. 

Reúne uma oferta formativa que contempla cursos 

nos diferentes ramos da Engenharia (Civil, Energia e 

Ambiente, Informática, Topográfica), Gestão, Contabilidade, Marketing, 

Secretariado e Assessoria de Direcção, entre outras, repartidos por diferentes 

tipologias: Cursos de Especialização Tecnológica, Licenciaturas e Mestrados. Para 

além de uma ampla formação, apresenta-se dotada de um conjunto de laboratórios 

que disponibilizam diversos serviços à comunidade, em particular nas áreas do 

ambiente, informática e engenharia. 

 

Escola Superior de Saúde (Guarda) – ESS, sedeada 

na Guarda, foi criada por Despacho Ministerial, de 

16 de Julho de 1965. No ano de 1989 e na 

javascript:openWinGaleria('fotografia.asp?foto=27')
javascript:openWinGaleria('fotografia.asp?foto=49')
javascript:openWinGaleria('fotografia.asp?foto=99')


Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2011  
 

 

17 

sequência da integração do ensino de enfermagem no ensino superior politécnico, 

pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro, foi reconvertida em Escola 

Superior de Enfermagem da Guarda. Pelo Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de Março, 

a Escola Superior de Enfermagem da Guarda foi integrada no Instituto Politécnico 

da Guarda e foi convertida em Escola Superior de Saúde da Guarda, pela Portaria 

n.º 235/2005, de 3 de Março. 

Com a alteração da sua designação, foi aberta a possibilidade de concretizar 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. Na 

atualidade a escola é responsável por cursos de especialização tecnológica, 

Licenciaturas, mestrados e Pós-Licenciaturas. A ESS tem hoje ambição e algumas 

competências para alargar a oferta formativa, nomeadamente em novas 

licenciaturas ligadas a terapias e formações transversais com outras escolas e 

instituições.  

 

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) 

foi criada em 1999, com o nome de Escola 

Superior de Turismo e Telecomunicações, 

implementada na cidade de Seia.  

Em 2004, passou a funcionar num moderno e 

bem equipado edifício e, em 2008, os novos 

Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda 

determinaram a mudança do nome para Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria.  

Funcionam, na ESTH, três cursos de 1º ciclo de Bolonha: a Licenciatura em Turismo 

e Lazer, a Licenciatura em Gestão Hoteleira e a Licenciatura em Restauração e 

Catering. Igualmente aprovados estão dois Cursos de Especialização Tecnológica 

(CET), um na área do Turismo (CET em Gestão e Animação Turística) e outro na 

área da Hotelaria (CET em Técnicas de Restauração). A Escola ministra igualmente 

um Mestrado em Gestão e Sustentabilidade em Turismo, criado em parceria com o 

Instituto Politécnico de Leiria. Em função das capacidades desenvolvidas pela Escola 

e da sua dotação em recursos para uma intervenção de excelência nas áreas da 

formação e prestação de serviços, assume um papel de relevo no contexto regional, 

face ao seu posicionamento como única Escola vocacionada para o Turismo e a 

Hotelaria. 
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2.4. UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

INTERIOR 

O IPG integra também as seguintes unidades orgânicas de formação, investigação e 

desenvolvimento: 

 A UDI/IPG - Unidade de Investigação para o 

Desenvolvimento do Interior foi criada em 2007, 

com o objetivo de promover e associar a 

investigação científica efetuada nas diversas 

Escolas do Instituto Politécnico da Guarda, constituindo uma unidade de 

investigação multidisciplinar. Visa também coordenar a atividade de estudos pós-

graduados no âmbito do Instituto, em articulação com as demais unidades 

orgânicas de ensino e investigação. 

A constituição desta unidade visou o desenvolvimento de uma estrutura que 

melhorasse as formas de coordenação e articulação entre as atividades de 

investigação das diversas unidades deste universo. Pretende-se também promover, 

criar, e melhorar difusão do conhecimento produzido com o intuito de estimular a 

investigação e o desenvolvimento da região do Interior de Portugal e criar sinergias 

através do estabelecimento de ligações entre os vários grupos de investigação 

envolvidos.  

A UDI/IPG agrega investigadores nas áreas da educação e pedagogia, línguas, 

culturas e comunicação, matemática, economia e gestão, saúde e da área 

tecnológica abarcando as diversas áreas, da informática, engenharia civil, ambiente 

e mecânica. 

O seu trabalho consiste em difundir o conhecimento, promover, estimular e 

fomentar a investigação e a sua aplicação, nomeadamente: 

a) Elaborar estudos para promoção do conhecimento e que proporcionem 

meios e técnicas de divulgação do desenvolvimento, tecnológico, 

económico, social, cultural, educacional e de saúde; 

b) Desenvolver novas técnicas de recolha de informação relativas a 

tecnologia, mercados económicos e turísticos, tecido social, promoção 

da saúde e educação; 

c) Aprofundar e difundir conhecimentos tecnológicos, educacionais, de 

comportamentos sociais, económicos e culturais a nível internacional; 
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d) Contribuir para a qualificação e permanente atualização técnica e 

científica dos eventuais formandos, desenvolvendo atividades de 

formação especializada e pós-graduada; 

e) Realizar e apoiar a organização de Seminários, Conferências, Colóquios 

e atividades similares de âmbito Regional, Nacional e Internacional. 

Tem, ainda, por objectivo a prestação de serviços especializados à comunidade. À 

Unidade de Investigação compete também propor ao Presidente do IPG a 

celebração de contratos de prestação de serviços, elaboração de estudos e 

desenvolvimento de tecnologias ou metodologias com entidades ou indivíduos 

nacionais ou estrangeiros, para a realização de trabalhos técnicos ou científicos e 

outros de caráter eventual que se mostrem necessários ao desempenho das suas 

atribuições. 

A UDI conheceu por via da nova presidência, em Outubro de 2010, a nomeação da 

Profª Doutora Teresa Paiva, para Direção esta Unidade de Investigação, tendo 

procurado consolidar os princípios que sustentam a sua criação e dinamizado as 

atividades de investigação, relação com o exterior e empreendedorismo, de acordo 

com o seu quadro estratégico de atuação. 

A ligação da UDI à comunidade exterior tem sido difícil devido a alguns entraves de 

imagem da instituição, que embora não sendo necessariamente verdadeiros, 

contribuem para um desconhecimento da realidade académica e da potencialidade 

da instituição no seu contributo para com a comunidade externa. A falta de 

organização da informação em termos internos, também, tem prejudicado essa 

relação. 

Tendo consciência de todas as dificuldades salientadas, a UDI tem tentado 

desenvolver parcerias de atuação com as unidades orgânicas de ensino de modo a 

que a sua atuação tenha impacto no instituto como um todo e contribuindo para 

uma melhoria de todo o Instituto.  

Os estatutos do IPG contemplam ainda a Unidade de Ensino a Distância (UED), que 

visa coordenar toda a atividade de formação a distância no Instituto. Até ao 

momento ainda não foi formalmente constituída. O motivo prende-se 

fundamentalmente com a existência, ao nível nacional e no âmbito do Conselho 

Coordenador dos Institutos Politécnicos (CCISP), de um projeto global para o 

ensino à distância nos institutos politécnicos (denominado e-Politécnico), pelo que 

se aguarda a definição deste modelo. 
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2.5. UNIDADES FUNCIONAIS 

O IPG integra ainda duas unidades funcionais: os Serviços de Ação Social e a 

Biblioteca. 

2.5.1. Serviços de Ação Social  

Os Serviços de Ação Social do Instituto 

Politécnico da Guarda (SAS) são uma unidade 

funcional do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

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 melhores condições de 

estudo, através de apoios e serviços (Artigo 72.º, dos Estatutos do Instituto 

Politécnico da Guarda). 

A sede dos SAS situa-se na rua Soeiro Viegas, n.º 6, onde se localiza a sua 

estrutura física fundamental, que é constituída por:  

- Residência Feminina I (84 camas); 

- Residência Feminina II (84 camas); 

- Residência Masculina I (120 camas); 

- Residência Masculina II (105 camas); 

- Cantina II (187 lugares) 

- Edifício Central, que integra sala de estudo e de informática com internet, 

bar, setor de bolsas de estudo, setor de alojamento, setor administrativo, 

gabinete do Administrador, secretariado e sala de reuniões. 

 

Para além deste complexo os SAS integram e são responsáveis pelas seguintes 

estruturas localizadas no campus principal do IPG:  

- Cantina I (248 lugares) e instalações de apoio (armazéns, câmaras e setor 

administrativo); 

- Churrasqueira (48 lugares); 

- Posto médico; 

- Bar da Escola Superior de Tecnologia e Gestão; 

- Bar da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto; 

- Bar da Escola Superior de Saúde; 
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Ainda no campus da ESTH-Seia, os SAS são responsáveis pela respetiva Cantina 

(124 lugares) e Bar. 

 

Os SAS organizam-se conforme organograma seguinte: 

 

Figura 11: Organograma dos SAS-IPG 

 

2.5.2. Biblioteca 

 A Biblioteca do Instituto Politécnico da Guarda surgiu em 1989. Trata-se de uma 

biblioteca de estabelecimento de Ensino Superior que tem como objetivo o 

tratamento e difusão da informação, de modo a satisfazer as necessidades sentidas 

e expressas pelo seu utilizador (docentes, alunos, funcionários e comunidade em 

geral). Este espaço funcionou até 1992 no edifício da antiga Escola do Magistério 

Primário, sendo nesse ano transferida para o edifício dos Serviços Centrais. Em 12 

de Julho de 2000, é inaugurado um edifício próprio que veio dar resposta às 

crescentes necessidades da nossa comunidade. 
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A biblioteca tem conhecido um alargamento dos serviços a prestar à comunidade 

com a disponibilização de bibliotecas online, acesso a publicações estatísticas 

diversas, mobilidade de obras entre bibliotecas nacionais e internacionais, assim 

como um incremento de publicações nas diversas áreas científicas, havendo uma 

preocupação de atualização continua. 

Algumas estatísticas de utilização da Biblioteca indicam: 

Indicadores 2010 2011 

Leitores inscritos: 

 

4 497 

 

5 845 

Nº total de registos bibliograficos 39 910 46 406 

Nº de obras registadas 4 153 6 596 

Nº de novos leitores inscritos 967 546 

Nº de leitores em regime de empréstimo 

domiciliário 

15 515 18 430 

Total de leitores da Biblioteca e suas 

extensões (ESS E ESTH) 

82 450 93 340 

 

Em 2011, foram registadas 2259 monografias e material não livro, oriundas dos 

três processos (compra, oferta e permuta). Relativamente às publicações periódicas 

(jornais e revistas), entraram 8 novas assinaturas na BIPG e procedeu-se ao 

tratamento documental de 2 revistas da extensão da Escola Superior de Saúde, 

atingindo um total de 1024 publicações periódicas. 

O processamento bibliográfico pressupõe, também, as tarefas de catalogação, 

classificação e indexação. Foram tratados, tecnicamente, 6596 documentos da 

BIPG, extensão da ESS e ESTH. Empreenderam-se tarefas de gestão de qualidade 

do tratamento técnico, através de uma correção dos registos introduzidos na Base 

de Dados Local, que se encontra em rede e disponível via Internet (Pacweb) a toda 

a comunidade científica e geral, tanto nacional como estrangeira. 

O total de leitores da BIPG e suas extensões foi de cerca de 93340 e o número de 

volumes/unidades consultadas foi de, aproximadamente 104800. Nestes valores há 

a referir que, 7890 documentos foram consultados em regime de empréstimo 

domiciliário, por um total de 18430 utilizadores. 
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3. ENQUADRAMENTO NA 
REGIA O 

O IPG encontra-se sedeado na cidade da Guarda, estando os seus campus 

localizados nas cidades da Guarda (campus central e ESS) e Seia.  

O campus principal da Guarda, ocupa uma área total de 12,6 hectares, e integra os 

edifícios da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão, Edifício Central, Cantina I, Gabinete Médico, Biblioteca, 

Piscina, Campo Polidesportivo, Residências e sede da Associação de Estudantes. 

Ainda Guarda, a Escola Superior de Saúde situa-se no perímetro do Parque de 

Saúde e os serviços de Ação Social (residências, cantina e serviços administrativos) 

no centro da cidade. 
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Por seu lado, na cidade de Seia, situa-se o 

campus da ESTH. Numa área coberta de 

cerca de 5500 m2, distribuem-se os diversos 

equipamentos e espaços pedagógicos e 

administrativos necessários ao 

funcionamento de uma escola moderna, 

especializada nas áreas do turismo e 

hotelaria/restauração. 

 

O IPG encontra-se inserido numa região transfronteiriça, a qual apresenta ainda 

hoje fortes debilidades explicadas, entre outros fatores, por um lado, pelos 

problemas estruturais como o despovoamento e a debilidade do sistema urbano, o 

envelhecimento demográfico ou a fragilidade do tecido económico e social e, por 

outro lado, pela dificuldade de articulação político-institucional entre entidades 

públicas portuguesas e espanholas. 

Apesar de inserido numa região de reduzido dinamismo económico, o IPG procura 

promover, de forma ativa, relações de parceria com entidades externas 

(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, cursos e projetos de investigação e 

desenvolvimento, envolvendo os seus docentes e estudantes. 

O posicionamento a nível local e regional é reforçado pelo facto de existirem 

representantes da comunidade em diversos órgãos do Instituto. O RJIES e os novos 

Estatutos criaram condições efetivas para o fortalecimento simultâneo da posição 

do Instituto na comunidade regional e local e da própria comunidade no 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, designadamente de difusão e transferência de 

conhecimentos, bem como da atribuição de prestar serviços à comunidade e de 

apoio ao seu desenvolvimento. 

No âmbito da sua actividade, o Instituto Politécnico da Guarda interage, através 

dos seus recursos e competências, quer com a sua comunidade interna, quer com a 

comunidade envolvente. Como elementos diferenciadores de uma cultura própria, 
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comportamentos e relações, bem como de afirmação das suas convicções, 

assumem-se como valores fundamentais: 

 

 

Neste âmbito o IPG pretende ser reconhecido como líder do desenvolvimento 

regional, em que os profissionais formados na instituição se distingam pela sua 

competência profissional, o seu sentido de solidariedade, a sua capacidade de servir 

responsavelmente a sociedade e com atuação ética no trabalho, gerando 

conhecimento e uma presença cultural que contribua para a solução dos problemas 

regionais, num contexto global. 

  

o IPG promove a 
cooperação e o 
intercâmbio em todos 
os domínios, 
considerando essencial 
alicerçar as relações 
interescolas, congregar 
vontades e optimizar 
sinergias, valorizando 
as diferenças e o 
pluralismo de ideias 

Pluralismo, partilha e 
coesão 

o desenvolvimento do 
IPG passa por 
promover novas 
abordagens, responder 
de modo crítico e 
criativo aos desafios 
internos e externos, 
racionalizar e 
rentabilizar recursos e 
processos 

Inovação, criatividade e 
empreendedorismo  

Toda a comunidade do 
IPG assume um 
compromisso com os 
mais elevados padrões 
de qualidade 
intelectuais e éticos, 
no ensino e na 
aprendizagem, na 
formação e na 
investigação, bem 
como na prestação de 
serviços e na conduta 
em todas as atividades 
com particular 
relevância no 
desenvolvimento e 
impacto positivo na 
vida dos estudantes 

Competência, 
qualidade e excelência 

O IPG defende os 
princípios do respeito 
pela pessoa, da justiça 
social, da igualdade de 
oportunidades, da 
proteção da 
diversidade cultural, do 
rigor e honestidade 
cultural, da 
transparência e 
assunção de 
responsabilidades. 

Equidade, integridade e 
responsabilidade  
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATE GICO 

De acordo com o Plano de Atividades de 2011, o qual teve em consideração o 

Programa do Governo e as Grandes Opções do Plano para a área do Ensino 

Superior, o IPG definiu os seguintes eixos e objetivos estratégicos: 

Eixos Objetivos Estratégicos 

Eixo 1: Formação Desenvolver um ensino de qualidade e condições adequadas de 
formação, na perspectiva de Bolonha 

Desenvolver uma cultura de avaliação e de qualidade 

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

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

Eixo 2:  Investigação e 
Desenvolvimento 

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

Definir principais linhas de Investigação Aplicada 

Prática continuada de atividades de investigação e 
desenvolvimento, optimizando sinergias internas e em 
articulação e colaboração com a comunidade, no âmbito de 
alianças estratégicas ou Redes de Conhecimento 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia 

Eixo 3: Relação com o meio 
envolvente 

Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas 
inovadoras 

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

Eixo 4: Organização e 
Desenvolvimento 
Humano 

Lançamento de um programa de modernização administrativa e 
técnica do IPG e de qualificação do seu corpo de funcionários 
não docentes 

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

Existência de mecanismos necessários da avaliação da 
atividade docente, que inclua as atividades pedagógicas, de 
investigação e prestação de serviços à comunidade e ainda de 
gestão institucional 

Fazer do Instituto uma organização e não apenas um conjunto 

de escolas, promovendo a centralização de serviços, processos 
ou funções numa perspetiva de obtenção de melhor 
optimização de recursos e eficácia. 

Eixo 5: Infraestruturas Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das 
Escolas e à excelência da qualidade da formação. 

Elaborar um Plano de Infraestruturas que preveja as 
necessidades de crescimento do Campus e que garanta a 
versatilidade dos edifícios 
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Eixo 6: Comunicação e 
Projeção Social 

Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e externa 

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

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

Eixo 7: Internacionalização e 
mobilidade 

Desenvolver redes e projetos de cooperação 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes 

Quadro 6: Eixos e objetivos estratégicos 

 
Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas 

unidades orgânicas que, em função da sua especificidade ou missão, de formação, 

investigação e apoio à comunidade, os promoveram de forma estruturada, 

procurando fortalecer a Instituição, elevar a qualificação e o prestígio da formação 

e incrementar as relações com a comunidade e o exterior. Nesse sentido verificou-

se o alargamento da oferta formativa, ao nível das formações de 2º Ciclo 

(mestrados), CET (cursos de especialização tecnológica), bem como formações de 

carácter específico ou de reforço de competências em diversas áreas e domínios. 

 

Realce-se o incremento da investigação, que se traduziu num alargado número de 

artigos e publicações, nacionais e internacionais, na participação extensa em 

eventos de carácter científicos à escala global, a conclusão de diversas Teses de 

Doutoramento e a participação em projetos de pesquisa e investigação. Esta 

evolução revela a capacidade de gerar conhecimento e aplicação que o IPG encerra, 

bem como a sua articulação com diversas instituições de I&D, que garantem a 

incorporação de saber e o estímulo à investigação. A mobilidade de discentes e 

docentes viu-se reforçada, alargando as colaborações internacionais e o 

desenvolvimento de diversos projetos. Foram garantidas condições de formação e 

dado estimulo à sua aplicação nas práticas desenvolvidas na instituição. 

 

A colaboração com a comunidade e a articulação com instituições nacionais e 

internacionais foi potenciada, no sentido de incrementar e alargar as áreas de 

formação e investigação, a intervenção em processo e projetos que valorizem e 

qualifiquem as estruturas sociais e económicas e garantam uma participação 

efetiva com entidades públicas e privadas. 
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5. O IPG EM NU MEROS 

5.1. ATIVIDADE FORMATIVA 

De modo a obter uma visão geral do universo do Instituto, segue-se um conjunto 

de quadros com a evolução de alguns indicadores. 

Nos termos da legislação em vigor, o IPG, através das suas escolas, ministra cursos 

de Especialização Tecnológica, Licenciaturas e Mestrados. Os quadros 3 e 4 resumem 

a oferta formativa do IPG no ano letivo 2011/12: 

Tipos de Formações 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Licenciaturas 21 22 24 22 20 

Mestrados 1 2 7 10 11 

Cursos de Especialização 

Tecnológica 

5 6 13 18 20 

Cursos de Pós-

Licenciatura/Complem. 

2 1 1 1 1 

Quadro 7: Oferta formativa do IPG em 2011/12 – nº de formações 

Escolas 

Tipo de formação 

Cursos de Especialização 
Tecnológica (CET) 

Licenciaturas Mestrados 

Escola Superior de 
Tecnologia e 
Gestão (ESTG) 

Desenvolvimento de Produtos 
Multimédia  

Aplicações Informáticas 

Instalação e Manut. Redes e 
Sistemas Informáticos  

Gestão Operacional e Logística  

Condução de Obra 

Gestão de Vendas  

Tecnologia Mecatrónica
4
   

Automação, Robótica e 
Controlo Industrial 

Topografia e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Herbalismo 

Energias Renováveis 

Técnicas de Gestão de 
Qualidade e de Ambiente 

Técnicas de Contabilidade 
Modelos e Protótipos para 
Design 

Contabilidade 

Design do Equipamento  

Engenharia Civil  

Engenharia do Ambiente  

Engenharia Informática  

Engenharia Topográfica  

Gestão  

Gestão dos Recursos 
Humanos 

Marketing  

Secretariado e Assessoria de 
Direcção  

Gestão 

Computação Móvel 

Marketing e 
Comunicação 

Sistemas Integrados de 
Gestão 

Construções Civis 

                                                           
4
 Parcerias com a NOVOTECNA / Nerga 
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Escola Superior de 
Educação, 
Comunicação e 
Desporto (ESECD) 

Técnicas de Gerontologia
5
 

Treino Desportivo de Jovens 
Atletas 

Desportos de Natureza 

Animação Sociocultural  

Comunicação e Relações 
Públicas  

Comunicação Multimédia 

Desporto 

Educação Básica  

Mestrado em Ensino do 
1º e 2º Ciclo do Ensino 
Básico  

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

Ciências do Desporto 

Educação e 
Organização de 
Bibliotecas Escolares 

Escola Superior de 
Turismo e 
Hotelaria de Seia 
(ESTH) 

Técnicas de Restauração 

Gestão de Animação Turística 

Gestão Hoteleira 

Restauração e Catering 

Turismo e Lazer 

 

Gestão e 
Sustentabilidade no 
Turismo 

Turismo e Tecnologias 
da Informação e 
Comunicação 

Escola Superior de 
Saúde (ESS) 

 Enfermagem 

Enfermagem (2ª entrada)  

Farmácia 

Enfermagem 
Comunitária 

Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediatria 

Pós-Licenciatura de 
Especialização em 
Enfermagem Médico-
Cirúrgica  

Quadro 8: Oferta formativa do IPG em 2011/12 

 

Importa referir que, na sequência das propostas apresentadas pelas diversas 

escolas, foram submetidas à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES) várias propostas de novos ciclos de estudos (3 licenciaturas e 5 mestrados), 

para entrada em funcionamento no ano letivo 2011/12. Ao nível de licenciaturas 

(1º ciclo) foram propostas na ESS as licenciaturas de Terapia da Fala e Terapia 

Ocupacional e na ESECD a de Línguas e Relações Internacionais em parceria com a 

ESTG. Ao nível de 2º ciclo (mestrados) foram propostas na ESTG os mestrados em 

Engenharia Civil, Sistemas Integrados de Gestão, Gestão de Recursos Humanos, 

Assessoria e Negócios Internacionais e, dos quais foram aprovados os dois 

primeiros. Na ESTH, em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade da Beira Interior, foi proposto o mestrado em Turismo e 

Tecnologias da Informação e Comunicação que foi aprovado pela Agencia. Diga-se 

todavia que a taxa de aprovação de novos cursos (37,5%) coincide com a média 

nacional do subsistema politécnico (38%), conforme mostra o Quadro 5. Face aos 

prazos de aprovação dos referidos cursos, apenas o mestrado de Sistemas 

Integrados de Gestão iniciou as atividades no ano letivo 2011/12. 

                                                           
5
 Em parceria com a Escola Superior de Saúde 
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Relativamente a indicadores de acesso aos vários cursos de primeiro ciclo 

(licenciaturas), o Quadro 9 mostra que as vagas do concurso nacional têm-se 

mantido constantes por força das determinações do MCTES, sendo que, não 

obstante as vagas dos concursos nacionais não serem todas ocupadas, os novos 

inscritos (inscritos no 1º ano pela 1ª vez) têm ultrapassado o número de vagas, por 

via dos concursos locais (maiores de 23 anos) e concursos especiais. 

O ano letivo em curso constitui todavia a exceção, fruto, fundamentalmente, do 

decréscimo do número de candidatos ao ensino superior, que penalizou fortemente 

a generalidade das instituições de ensino superior do interior do país. 

Indicadores 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Vagas concurso Nacional 799 799 799 799 

Inscritos no 1º ano pela 1ª vez 

(todos contingentes) 

1006 840 843 1133 

    - Inscritos pelo concurso dos                                                       

maiores de 23 anos 

170 113 119 106 

Quadro 9: Indicadores de acesso: vagas vs novas inscrições 

 

Se aos números anteriores, adicionarmos os novos inscritos em Mestrados e CET, 

obtemos um total de 938 novos alunos, que representa, relativamente ao ano 

2010/11 (1133 novos alunos), um decréscimo de 17%, que atenua o decréscimo de 

novos alunos nas licenciaturas (-27%): 

 
Figura 12: Novos alunos inscritos 2010/11 vs 2011/12 

 

A figura seguinte dá-nos uma imagem mais completa da evolução do número de 

novos alunos em cada ano, sendo visível alguma aleatoriedade, explicada 

sobretudo pelas variáveis e condicionantes externas. 
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Figura 13: Evolução do número de novos alunos (licenciaturas e mestrados) 

 

Uma vez apresentados os resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior do IPG, é importante agora ter uma percepção do universo total de 

estudantes inscritos no IPG. A próxima figura demonstra a sua evolução desde o 

ano letivo 2000/01, confirmando-se a tendência descrescente desde o ano 2001, só 

interrompida nos anos 2006/07 e 2007/08 fruto, no essencial, da implementação 

do Processo de Bolonha, que trouxe de regresso às escolas muitos alunos dos 

bacharelatos que vieram concluir estudos tendo em vista a obtenção do grau de 

licenciado. 

 
Figura 14: Evolução do Número de Estudantes Inscritos no IPG (licenciaturas e mestrados) 

 

Note-se todavia que esta tendência foi atenuada, em particular nos últimos anos, 

através da entrada de novos públicos, em especial os maiores de 23 anos e a 
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abertura dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), que representam 

atualmente cerca de 10% do total de alunos, e sem os quais, a diminuição do 

número de alunos teria sido maior: 

 
Figura 15: Evolução do Número total de Estudantes Inscritos no IPG 

 

 
Figura 16: Alunos inscritos em Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

 

O principal output da atividade do IPG, são os seus diplomados (Quadro 10 e Figura 

17Quadro 10). O pico registado nos anos letivos de 2006/07 e 2007/08, foi 

sobretudo consequência, como já referido, da implementação do processo de 

Bolonha, com as alterações na duração dos cursos e o “regresso” às escolas de 

muitos alunos que, tendo concluído os seus cursos de Bacharelato, vieram 

complementar a sua formação para obtenção do grau de Licenciado.  
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No ano letivo de 2010/11 registaram-se 673 diplomados, que traduz um acréscimo 

de 18% em relação ao ano letivo anterior, fruto, fundamentalmente o aumento de 

diplomados pelos CET (+71%). 

Diplomados 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Diplomados 1º ciclo - IPG 842 930 693 478 528 

Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto da Guarda 

275 341 218 121 136 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda 399 366 269 206 231 

Escola Superior de Turismo e 

Hotelaria de Seia 
68 61 59 49 62 

Escola Superior de Saúde da Guarda 100 162 147 102 99 

Diplomados CET - IPG 31 30 31 81 139 

Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto da Guarda 

- - - - 37 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda 

31 30 31 69 73 

Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria de Seia 

- -   - 12 29 

 
Diplomados  Mestrados - IPG   

 
 

9 
 

6 
Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda   

 9 6 

TOTAL IPG 837 960 724 568 673 

Quadro 10: Evolução do número de diplomados por escola e tipologia de formação 

 

 
Figura 17: Variação de diplomados 2009/10 vs 2010/11 

 
Relativamente as mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do 

programa Erasmus há que considerar a efetiva participação de alunos, docentes e 

funcionários, o que vem enriquecendo as trocas de experiências e aprendizagens no 

contexto europeu e do espírito do Processo de Bolonha. Como primeira observação, 

importa fazer notar que se registou uma redução das mobilidades, em grande parte 

explicada pela crise nacional e internacional, que tem inibido alguns alunos de 

saírem para o estrangeiro, aliado ao baixo valor das respetivas bolsas. Ao nível de 
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Incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 86 participações, cabendo 55 

a alunos, a frequentar os nossos ciclos de estudos. Ao nível do Outgoing 

(portugueses eu saíram para o estrangeiro) o valor é ainda relativamente baixo, 

contabilizando-se 68 participações (igual a 200), destacando-se o aumento das 

mobilidades para estudos (+22%) e a redução das mobilidades de alunos para 

estágios (-50%). 

Mobilidades em 2010 Mob. OUTGOING Mob. INCOMING 

2010 2011 2010 2011 

Mobilidade de Estudantes para 
Estudos 

27 33 96 55 

Mobilidade de Estudantes para 
Estágios 

24 12 2 0 

Mobilidade de Docentes para Missão 

de Ensino 

8 15 16 28 

Mobilidade de Pessoal Não Docente 
para Formação 

5 8 2 3 

Visitas para Preparação e 
Organização e Mobilidade  

4 0 11 0 

TOTAIS 68 68 127 86 

Quadro 11: Mobilidades internacionais – Outgoing e Incoming 

 

Para uma efetiva interação das mobilidades, foram promovidas as seguintes ações:  

- O curso intensivo de Português para Estrangeiros que era especificamente 

organizado para os Estudantes Erasmus Incoming, foi convertido numa 

unidade curricular opcional sendo-lhe atribuídos 2 ECTS, e está hoje aberta 

à comunidade da Guarda e da região que tenha interesse em a frequentar;  

- A nomeação de um Coordenador Académico para a Cooperação 

Internacional em cada uma das Escolas que integram a Instituição.  

 

Procurando ampliar a rede de parcerias já existente com o IPG, no ano 2011, foram 

renovados, e alargados a novas áreas de ensino, Acordos já existentes, assim como 

formalizados novos Acordos Bilaterais com instituições congéneres do Espaço 

Europeu. Elencam-se estes Acordos nas tabelas que se seguem. 

 

Instituição País 
Universidad de Salamanca Espanha 
Universidad de Sevilla Espanha 

The Academy of Humanities and Economics in Lodz Polónia 

Università degli Studi di Milano-Bicocca Itália 

Budapest Business School Hungria 

Quadro 12: Renovações de acordos bilaterais LLP/Erasmus 
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Instituição País 
Artesis Hogeschool Antwerpen Bélgica 
Haute École Provinciale Hainaut-Condorcet Bélgica 
Vern’ University of Applied Sciences Croácia 
University College Lillebaelt (Funen) Dinamarca 
Tartu University Estónia 
Technological Educational Institute of the Ionian Islands  Grécia 
The Harsanyi János Foiskola Hungria 
Università degli Studi di Milano Itália 
Università degli Studi di Parma Itália 
Università degli Studi di Torino Itália 
Marijampolés Kolegija Lituânia 
Vilnius College of Technology and Design Lituânia 
Istanbul Arel University Turquia 
Bozok University Turquia 
Mugla University  Turquia 

Quadro 13: Novos acordos bilaterais LLP/Erasmus assinados em 2011 

Como forma de incentivar e incrementar as mobilidades para estágios Erasmus, o 

IPG fez uma candidatura conjunta para a criação de um Consórcio à Agência 

Nacional PROALV. Integram este Consórcio, para além da nossa instituição, quatro 

Institutos Politécnicos – IP de Leiria, IP de Viseu, IP de Castelo Branco e IP de 

Coimbra, como instituição coordenadora do contrato realizado com a AN PROALV. 

Surge pois o Consórcio ERASMUSCENTRO, assim denominado por abranger 

geograficamente o Centro do País e cuja principal missão é fortalecer a ligação 

entre o ensino superior politécnico e o mercado de trabalho, procurando afirmar-se 

a nível europeu. 

No âmbito desta atividade Erasmus, a instituição esteve envolvida em diversos 

projetos, nomeadamente: 

 “From Local to Global”, em parceria com oito instituições de países como a 

Bélgica, Polónia, Letónia, Turquia, Chipre e Áustria. O IPG foi a instituição 

anfitriã que acolheu os vários grupos de professores e estudantes em 

Novembro, os quais, durante duas semanas (21 de Novembro a 6 de 

Dezembro), organizaram workshops e fizeram apresentações sobre diversos 

produtos representativos do seu país.  

 “TEACHWISE III – Teacher Education for Working with Inclusive 

Education in School”, com coordenação da University College Lillebaelt, na 

Dinamarca, tem como países parceiros de projeto a Bélgica, a Letónia, a 

Lituânia, a Turquia, a Holanda e Portugal com a participação do IPG, que foi 

também o anfitrião neste último ano de execução do projeto. A visita dos 

grupos provenientes dos países parceiros realizou-se de 25 de Setembro a 7 
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de Outubro, contando com um total de 50 participantes, entre professores e 

estudantes. 

 ”INTIMETS III- Integrative Teaching in Multicultural Environment 

for Teacher Students”, integrando a terceira fase deste projeto o IPG tem 

como parceiros a Catholic University College of Limburg (Bélgica), a 

University College Lillebaelt (Dinamarca) e a Liepaja University (Letónia), 

sob a coordenação da Sakarya University (Turquia). Neste âmbito, um grupo 

de 9 estudantes e 3 professores deslocou-se à Universidade de Sakarya, 

instituição coordenadora e anfitriã do projeto, para durante duas semanas – 

de 6 a 19 de Março de 2011, trabalharem em conjunto com os grupos 

oriundos das outras instituições parceiras. 

 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

O IPG é cada vez mais uma entidade única, em que os seus recursos, sejam 

humanos sejam os materiais, são geridos de uma forma centralizada. Assim, 

sempre que se considera adequado, são efetuadas mobilidades, seja entre escolas, 

seja entre o IPG e os SAS. Com efeito, resultante da reorganização de alguns 

serviços, registaram-se algumas mobilidades internas entre o IPG e os SAS, como 

mostra o quadro abaixo:  

Nº de colaboradores 31/12/2010 31/12/2011 

Docentes 235 238 

Não docentes 181 183 

     IPG 123 130 

     SAS 58 53 

Quadro 14: Corpo docente do IPG por categorias 

Importa clarificar que nos números de docentes acima, incluem-se os dirigentes, 

que em muitos casos acumulam também funções docentes, e que se distribuem 

conforme quadro abaixo, mantendo-se inalterados desde 2009: 

Dirigentes 31/12/2011 

Presidente 1 

Vice-Presidente 2 

Diretores de UO 5 

Sub-Diretores de UO 4 

Quadro 15: Docentes em funções Dirigentes 
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Ao nível do corpo docente, também as colaborações inter-escolas são cada vez 

mais frequentes, o que permite optimizar os recursos existentes. Por esse motivo, 

optámos por não incluir a distribuição do corpo docente por escolas pois, como se 

disse, um número significativo e crescente de docentes, embora afeto a uma escola 

específica, presta serviço em outras escolas do Instituto.  

Acresce ainda que os números até 2008 não são diretamente comparáveis com os 

posteriores, porquanto as alterações provocadas no Estatuto da Carreira Docente 

tiveram como consequência uma alteração das categorias, sendo exemplo a 

categoria de Encarregado de Trabalhos a qual foi extinta, tendo os mesmos sido 

integrados nas carreiras técnicas e administrativas. 

Embora os números do Quadro 16 revelem um aumento, este não é real, porquanto 

este aumento resulta da “transformação” de um conjunto de contratos em regime 

de prestação de serviços (como o caso dos enfermeiros que colaboram no 

acompanhamento do Ensino Clínico na ESS), em contratos de acumulação, 

equiparados a uma categoria docente (a maioria como equiparados a Assistente do 

1º triénio).  

Assim, enquanto na primeira modalidade, os referidos colaboradores não eram 

contabilizados nas estatísticas oficiais, o mesmo não acontece na modalidade atual, 

pelo que, na realidade, o número de docentes diminuiu, em particular fruto de 

algumas aposentações e da não renovação de alguns contratos a tempo parcial. 

Docentes - Categorias 31/12/2010 31/12/2011 

Assistente 1º Triénio 26 36 

Assistente 2º Triénio 87 85 

Professor Adjunto 109 105 

Professor Coordenador S/ Agregação 12 10 

Professor Coordenador C/ Agregação 0 1 

Professor do Ensino Básico/Secundário 1 1 

TOTAL 235 238 

Quadro 16: Recursos humanos – docentes 

A percentagem de pessoal docente de carreira com contrato em regime de tempo 

indeterminado, é de 44,5%.  

Importa ainda salientar que se iniciou em 2011 o processo de abertura de 

concursos de pessoal docente, sobretudo para a categoria de professor 
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coordenador, porquanto é significativamente reduzido o número de professores 

desta categoria face aos requisitos legais. Todavia, à data de 31 de Dezembro, 

nenhum processo se encontrava concluído. 

Também durante o ano de 2011 se realizaram as provas públicas6 de avaliação da 

competência pedagógica e técnico-científica para efeitos de transição para o regime 

de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo 

indeterminado na respetiva categoria, de um conjunto de nove docentes que as 

requereram. Previamente foi aprovado e publicado o respetivo regulamento7. 

A qualificação do corpo docente registou francos progressos, tendo o número de 

Doutorados e de especialistas aumentado, permitindo uma maior produção 

científica e adequação formativa às exigências da A3ES.  

Habilitações Académicas 31/12/2010 31/12/2011 

Licenciatura 39 46 

Mestrado 150 125 

Doutoramento 46 55 

Especialistas - 128 

TOTAL 235 238 

Quadro 17: Habilitações académicas e profissionais do corpo docente 

Como se sabe, a nova 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 os “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.  

O quadro seguinte mostra a evolução do número de títulos de especialista 

atribuídos, em que o IPG foi a entidade instrutora. No quadro, as colunas “Interno” 

e “Externo”, identificam se se tratam de profissionais que colaboram (a título 

parcial ou integral) com o IPG, relevando pois para a composição do respetivo 

corpo docente: 

                                                           
6
 Ao abrigo do nº 9 do artº 6º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, na redação dada pela Lei nº 

7/2010 de 13 de maio. 
7
 Regulamento nº 108/2011 publicado na II Série do DR de 11 de fevereiro. 

8
 Dos detentores do título de especialista, 8 são também titulares do grau de Mestre. 
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Área CNAEF9 Internos Externos 

723 - Enfermagem  4  

582 - Construção e Engenharia Civil  1  

344 – Contabilidade e Fiscalidade  2  

481 – Ciências Informáticas  - 1 

850 - Proteção do Ambiente  1  

214 - Design  1  

727 - Ciências Farmacêuticas  1  

813 - Desporto  2  

TOTAL  12 1 

Quadro 18: Títulos de Especialista atribuídos até 31/12/2011 

Relativamente ao pessoal não docente, o mesmo distribui-se pelas categorias e 

habilitações descritas no Quadro 19 e Figura 18: 

Não Docentes IPG - Categorias 31/12/2010 31/12/2011 

Assistente operacional 42 46 

Assistente técnico 42 46 

Coordenador técnico 2 2 

Direcção Intermédia de 1.º grau 2 2 

Encarregado de Pessoal Auxiliar  1 1 

Especialista Informática 9 9 

Técnico superior 25 24 

TOTAL 123 130 

Quadro 19: Recursos humanos - não docentes 

 

                                                           
9
 Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março). 

88, 68% 

36, 28% 

6, 4% 

12º ano ou menos Bacharelato Licenciatura Mestrado
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Figura 18: Habilitações académicas do pessoal não docente do IPG (31/12/2011) 

 

Por seu lado, os SAS, para assegurarem os serviços que lhe estão adstritos, têm ao 

seu dispor os seguintes recursos humanos: 

Não Docentes IPG - Categorias 31/12/2010 31/12/2011 

Assistente operacional 49 41 

Assistente técnico 2 4 

Direcção Intermédia de 2.º grau 1 1 

Encarregado de Pessoal Auxiliar  2 3 

Técnico superior 4 4 

TOTAL 58 53 

Quadro 20: Recursos humanos afetos aos SAS 

A redução verificada deve-se sobretudo a mobilidade interna de pessoal com o IPG. 

Por se tratarem sobretudo de recursos humanos da categoria inferior (assistente 

operacional), também as habilitações médias são mais baixas: 

 
Figura 19: Habilitações académicas do pssoal não docente dos SAS - 2011 

 

As remunerações médias anuais, naturalmente são mais elevadas entre o pessoal 

docente e mais baixas no pessoal não docente afeto aos SAS, onde assume maior 

peso o pessoal de categorias profissionais mais baixas: 

42, 79% 

3, 6% 
7, 13% 

1, 2% 

12º ano ou menos Bacharelato Licenciatura Pós-Graduação
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Figura 20: Remunerações médias anuais do pessoal docente e não docente em 2011 

5.3. AÇÃO SOCIAL 

A atividade dos Serviços de Ação Social (SAS) desenvolve-se no âmbito da 

filosofia subjacente ao seu objecto que visa 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 

de saúde e atividades culturais e desportivas. Considerando os objetivos dos 

Serviços de Ação Social, durante o ano de 2011 desenvolveram-se inúmeras acções 

no sentido de melhorar a qualidade de prestação dos diferentes serviços aos 

estudantes. 

O funcionamento adequado dos diferentes setores de atividade dos SAS tem, no 

quotidiano dos estudantes das Escolas que integram o IPG, um papel 

preponderante não só no que respeita aos estudantes mais carenciados, através da 

concessão dos apoios diretos - bolsas de estudo - mas também em relação a todos 

os outros estudantes, quer através de apoio concedido pelos setores de 

alimentação, quer através de alojamento e apoios diversos.  

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 e nas Regras Técnicas em vigor 

desde o início do ano letivo. 

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

residências, não tendo ficado por colocar nenhum dos candidatos. Procedeu-se 

igualmente à realização de reuniões periódicas com as comissões de residentes, no 

sentido de colaborar na resolução de problemas específicos dos estudantes 

residentes, foram efetuadas inúmeras reparações nas residências, sendo de 

salientar as reparações contínuas das canalizações das Residências Masculina I e 
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Feminina I, que atingiram um elevado grau de degradação, e a aquisição de 

variado equipamento para as cozinhas, lavandarias e outros espaços. 

No setor alimentar é de salientar a ativa intervenção na forma de funcionamento 

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

diversificação dos produtos transacionados nos bares, com a manutenção de preços 

sociais para os produtos considerados de primeira necessidade.  

Na área das atividades culturais e desportivas, houve o necessário e 

indispensável apoio à organização de atividades promovidas pela Associação de 

Estudantes. No exercício das atribuições que lhe são legalmente cometidas, os SAS 

procuraram dar resposta, de um modo geral, às pretensões dos alunos, tendo 

pautado a sua ação através de uma cooperação efetiva com os estudantes e suas 

estruturas representativas. 

A atribuição de Bolsas de Estudo implica um conjunto de ações, que vão desde a 

candidatura e análise dos processos, com base na situação socioeconómica do 

agregado familiar de cada candidato, até à atribuição do montante da bolsa de 

estudo. 

 

Os valores apresentados permitem concluir que o ano de 2010 foi caraterizado por 

uma taxa de execução elevada (99,90%), não oscilando muito relativamente a 

anos anteriores. A taxa apurada não permitiu o apuramento de saldos: as verbas 

foram afectas na sua totalidade à aquisição de bens e serviços para a confeção das 

refeições servidas no mês de Dezembro.  

Relativamente ao PIDDAC, apesar de ter sido atribuída e inscrita no Orçamento de 

Estado–PIDDAC, a verba de 150.000€, não houve execução. Todavia, as obras 

previstas foram realizadas, tendo sido suportadas pelo orçamento provativo do IPG 

– Serviços Centrais. 

Fontes de Financiamento Receita Despesa Saldo Grau de 
Execução 

Orçamento Estado 374.960,00 374.960,00 0,00 100,00% 

PIDDAC 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Receitas Próprias 1.151.671,16 1.132.380,10 19.291,00 98,32% 

Total 1.526.631,16 1.507.340,10 19.291,00 98,74% 

Quadro 21: Execução orçamental do SAS relativo a 2011 
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Figura 21: Variação das Fontes de Financiamento dos SAS entre 2010-2011 

 

No ano de 2011, à semelhança do verificado há vários anos, a execução do 

Orçamento de Estado (OE) foi na sua totalidade aplicada em pessoal e esgotada a 

verba na totalidade. Até ao ano de 2007 a execução era repartida entre correntes 

(bolsas de estudo), pessoal e capital; contudo, actualmente, a verba do orçamento 

destina-se exclusivamente a despesas com o pessoal, sendo ainda necessário 

recorrer a verbas de Receitas Próprias (RP) para fazer face às despesas totais de 

pessoal. 

 

Em RP, como era de esperar, a grande fatia do orçamento foi aplicada em despesas 

de funcionamento, ou seja, os gastos fundamentais à operacionalidade dos diversos 

serviços, nomeadamente, manutenção, reparação e gastos gerais nas residências, 

cantinas, bares e papelaria, sendo estes os que mais consomem a receita 

arrecadada. 

 

Houve necessidade de substituir alguns equipamentos e adquirir outros, 

essencialmente para o Polidesportivo, afectos à strutura, software informático 

relacionado com a nova aplicação ERP PRIMAVERA, bem como algumas obras de 

reparação na Residência Feminina I e Cantina II. É, no entanto, de referir que a 

grande fatia de capital foi aplicada na Residência Masculina I. O corte à verba do 

PIDDAC acarretaria sérias dificuldades; contudo, as mesmas foram resolvidas 

devido ao apoio efectuado pelo IPG, no valor de 280.009,33 €, servindo não só 

para aplicar nas obras desenvolvidas, mas também no funcionamento, 

nomeadamente no sector alimentar. A verba aprovada no orçamento para 2011 

destinava-se à execução de obras na Residência Masculina I, nomeadamente, 

“Reparação da cobertura da Residência Masculina I”, procedimento de ajuste direto 
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nº AD.003.11 e “Intervenção na Rede de Águas na Residência Masculina I”, 

procedimento de ajuste direto nº AD.004.11. 

Fontes de Financiamento Despesa 2010 Despesa 2011 
Orçamento de Estado 488.414,00 374.960,00 
   - Pessoal 488.414,00 374.960,00 
   - Funcionamento 0,00 0,00 
   - Capital 0,00 0,00 
PIDDAC 0,00  
Transferências IPG) 0,00 280.009,33 
   - Pessoal 0,00 0,00 
   - Funcionamento 0,00 140.585,35 
   - Capital 0,00 139.423,98 
Receitas Próprias 883.958,82 852.370,77 
   - Pessoal 239.556,37 299.728,90 
   - Funcionamento 630.312,79 552.641,87 
   - Capital 14.089,66 0.00 
Total 1.372.372,82 1.507.340,10 

Quadro 22: Análise da Despesa do SAS 

 

Em termos de despesa verifica-se um acréscimo global de 134 967,28€ em relação 

a 2010, suportado por transferências do IPG, em virtude das reduções das fontes 

de financiamento provenientes do orçamento de estado (-113 454€) e de receitras 

próprias (-31 588€), de modo a fazer face às intervenções nos edifícios das 

residências. 

 

Figura 22: Variação da despesa do SAS entre 2010-2011 

 

Ao nível das receitas registou-se um acréscimo de 152 931.4€, que resultou em 

exclusivo das transferências do IPG. A distribuição da receita pelas diversas fontes 

de financiamento não se faz de forma homogénea, assim, o OE contempla a 

totalidade da verba em pessoal, sendo esta no entanto insuficiente para a 

totalidade dos encargos, sendo necessário recorrer à verba de RP para a cobertura 
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diferencial. É de salientar que 90 % da receita arrecadada se destina à cobertura de 

despesas de funcionamento.  

 

Quanto às RP, a arrecadação de receita é efectuada pelas diversas cantinas, bares, 

churrasqueira, residências e papelaria. Esta arrecadação não é fixa, oscilando 

sempre em função de variáveis não controladas. A população académica é 

fundamental para o volume de arrecadação de receita, bastando que o número de 

ingressos fique abaixo do esperado para condicionar a afluência às unidades 

alimentares.  

 

 

 

 

Fontes de Financiamento Receita 2010 Receita 2011 

Orçamento de Estado 488.414,00 374.960,00 
   - Correntes 488.414,00 374.960,00 
   - Capital 0,00 0,00 

PIDDAC 0,00 0,00 
Transferências (IPG) 0,00 280.009,33 

   - Correntes 0,00 280.009,33 
   - Capital 0,00 0,00 

Receitas Próprias 885.285,87 871.663.83 
   - Correntes 885.285,87 871.663,83 
   - Capital 0,00 0,00 

Total 1.373.699,87 1.526.631,16 

Quadro 23: Fontes de financiamento e Receita dos SAS  

O mesmo não se verifica nas residências, pois, independentemente do número de 

vagas preenchidas, se as residências já se encontrarem completas, os novos 

ingressos em nada vão alterar o volume de arrecadação de receita no que concerne 

às mensalidades. 
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Figura 23: Variação das receitas segundo a fonte de financiamento entre 2010-2011 

 

O setor de Bolsas de Estudo tem como principal objetivo 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, 

promover uma efetiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar. 

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 foi feita de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 70/2010 de 16 de 

junho do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e no Despacho n.º 

14474/2010, de 19 de outubro, do Ministério da Ciência e da Tecnologia do Ensino 

Superior. 

No ano letivo 2010/1110, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 26 de abril a 

09 de junho para os alunos já matriculados no Ensino Superior, tendo o prazo para 

os alunos do 1º ano decorrido até 29 de outubro. No entanto e na sequência da 

publicação do Decreto-Lei nº 70/2010 de 16 de junho todos os estudantes que se 

candidataram na 1ª Fase tiveram que efetuar a sua atualização no prazo 

estabelecido pela DGES (de 13 a 30 de setembro). As candidaturas não atualizadas 

não foram consideradas.  

Na totalidade candidataram-se 1305 alunos dos quais 950 foram contemplados com 

bolsas de estudo cujas importâncias oscilaram entre os 30,00€ e os 552,80€ (sem 

complemento de alojamento). De referir que dos 950 bolseiros, 103 beneficiaram 

de bolsa de estudo ao abrigo do regime transitório. 

A bolsa média para os alunos do 1º e 2º ciclo foi de 202,09€ e para os alunos dos 

cursos de especialização tecnológica de 139,33€ (com complemento de 

alojamento).  

Da análise do gráfico nº 1 podemos constatar que, apesar do número de alunos 

inscritos no Instituto Politécnico da Guarda ter aumentado ligeiramente em relação 

                                                           
10

 Importa fazer notar que neste Relatório, as informações relativas aos bolseiros dizem respeito ao ano 
letivo 2010/11, porquanto, no que diz respeito ao ano 2011/12, os dados totais só são conhecidos a 
meio do ano civil de 2012. 
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ao ano letivo anterior, o nº de candidatos e de bolseiros baixou significativamente. 

Esta diminuição de número de bolseiros deve-se às alterações introduzidas no 

cálculo de rendimentos para o ano letivo 2010/11. 

 

Figura 24: Evolução dos Candidatos e Bolseiros nos últimos 5 anos 
 

 

Os alunos candidatos a bolseiros constituem 39,2% do número total de alunos 

inscritos no Instituto Politécnico da Guarda, enquanto, que a taxa de cobertura de 

bolseiros/nº alunos é de 28,5% e a de candidatos/bolseiros de 72,8%. De salientar 

que a % de bolseiros sobre candidatos se matem em torno dos 72% nos últimos 

dois anos letivos. 

Ciclo de Estudos Alunos Candidatos Bolseiros % Candidato/ 
População 

% Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

1º Ciclo 2729 1147 849 42,0% 31,1% 74,0% 

2º Ciclo 314 67 47 21,3% 15,0% 70,2% 

CETS 285 91 54 32,0% 19,0% 59,5% 

Total 2010/11 3328 1305 950 39,2% 28,5% 72,8% 

Total 2009/10 3216 1494 1085 46,5% 33,7% 72,6% 

Variação (%) 
09/10-10/11 

3,48 -12,65 -12,44 - 7,3  -5,2 0,2  

Quadro 24: Bolsas de Estudo atribuídas em 2010/11 por ciclo de estudos 
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Figura 25: Candidatos vs Bolseiros: 2009/10 e 2010/11 

A repartição dos bolseiros por Escola permite verificar que a ESS regista a maior 

percentagem de alunos bolseiros em relação à sua população escolar (46,5%). No 

outro extremo, a ESTG é a Escola que regista a percentagem mais baixa de alunos 

bolseiro face à população escolar. Assinale-se que % de alunos que auferem bolsas 

nos CET é de 18,9% e nos Mestrados de 15%, contra os 31% nas Licenciaturas, 

sendo que a relação Candidatos/Bolseiros apresenta um comportamento similar. 

1º Ciclo 

Escola Alunos Candidatos Bolseiros % Candidatos/ 
População 

% Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 636 319 237 50,2% 37,3% 74,3% 

ESTG 1298 443 318 34,2% 24,5% 71,8% 

ESSaúde 
(1ª Entrada) 

276 148 125 53,6% 45,3% 84,5% 

ESSaúde 
(2ª Entrada) 

151 86 73 57,0% 48,4% 84,9% 

ESTH 368 151 96 41,1% 26,1% 63,6% 

Total 2729 1147 849 42,1% 31,1% 74,0% 

CETs 

Escola Alunos Candidatos Bolseiros % Candidatos/ 
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2009/10 2010/11

2º Ciclo 

Escola Alunos Candidatos Bolseiros % Candidatos/ 
População 

% Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 132 41 32 31,1% 24,3% 78,0% 

ESTG 119 21 11 17,6% 9,3% 52,4% 

ESSaúde 37 1 1 2,7% 2,7% 100,0% 

ESTH 26 4 3 15,4% 11,5% 75,0% 

Total 314 67 47 21,4% 15,0% 70,1% 
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ESECD 53 16 13 30,2% 24,5% 81,3% 

ESTG 164 49 25 29,9% 15,2% 51,0% 

ESTH 68 26 16 38,2% 23,5% 61,5% 

Total 285 91 54 31,9% 18,9% 59,4% 

Quadro 25: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2010/11, segundo nível foprmativo e Escola 

 
Figura 26: Bolseiros e candidatos por tipologia de cursos 

 

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

sexo feminino (65%) e composta por alunos deslocados (73%), tendo-se registado 

uma acréscimo em relação a 2009/10 de alunos não deslocados de cerca de 28%. 

Quadro 26: Bolseiros por Escola e Sexo 

No tocante ao valor pago em bolsas verifica-se, globalmente, uma redução (-

8,3%), em virtude da redução dos alunos bolseiros, bem como da nova fórmula de 

cálculo das mesmas, em relação ao processo anterior. 

Escola 1º e 2º Ciclo CETs Total 2011 Total 2010 

ESECD 543 657,15€ 14 703,35€ 558 360,5€ 545 459,70€ 

ESTG 670 890,61€ 33 812,65€ 704 703,3€ 778 407,60€ 

ESSaúde 326 965,95€ 0,00 326 966€ 414 200,10€ 

ESTH 214 613,40€ 26 109,70€ 240 723,1€ 258 283,20€ 

Total 1 756 127,11€ 74 625,70€ 1 830 753€ 1 996 350,60€ 

Bolseiros por Escola e Sexo 

 Deslocados Não Deslocados 
 Masculino Feminino Masculino Feminino 

ESECD 84 135 17 46 
ESTG 100 129 57 68 

ESSaúde 25 134 7 33 
ESTH 25 61 14 15 

Subtotal 234 459 95 162 
Total 2010/11 693 257 
Total 2009/10 814 200 
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Quadro 27: Valores de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2010/11 

 

O sector de alojamento pretende proporcionar aos seus residentes as melhores 

condições de estudo conducentes a um maior sucesso escolar. 

Para alcançar esse objectivo, foi desenvolvido, ao longo do ano 2010, um trabalho 

no sentido de: 

- Assegurar o normal funcionamento das residências; 

- Assegurar o cumprimento dos regulamentos; 

- Organizar os processos de candidatura ao alojamento e submetê-los a 

decisão; 

- Organizar e manter atualizado um sistema de controlo da utilização das 

residências e lavandarias; 

- Vistoriar as instalações, aquando da entrada e saída dos utilizadores; 

- Zelar pela manutenção e conservação do equipamento e das instalações; 

- Proceder à elaboração dos elementos necessários à cobrança pontual das 

receitas de alojamento; 

- Reunir e tratar os elementos necessários à elaboração do orçamento e do 

relatório anuais; 

- Executar as tarefas de lavagens e tratamento das roupas das residências; 

- Proceder à manutenção e desinfecção das máquinas da lavandaria; 

- Controlar o serviço de self-service da lavandaria e máquinas distribuidoras de 

bebidas;  

- Executar as tarefas de limpeza dos quartos e espaços comuns; 

- Assegurar o serviço de recepção. 

 

Em julho e agosto de 2011 foram efetuadas obras na residência masculina I que 

melhoraram a qualidade dos serviços prestados por esta residência. A colocação de 

uma canalização exterior e supressão da anterior veio assegurar uma qualidade 

superior da água, que deixou de apresentar os altos níveis de ferrugem que até 

agora se verificavam. 

A reparação do telhado permitiu a reabertura dos quartos que foram encerrados 

devido às infiltrações que existiam anteriormente. Com estas intervenções o 

aquecimento tornou-se mais eficaz deixando de haver reclamações a este nível. 

Foi também equipado mais um quarto nos apartamentos do “Campus” para 

alojamento de mais alunos ERASMUS. 
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Relativamente à ocupação das residências, verifica-se uma taxa de ocupação de 

100% nas residências femininas I e II, de 78,33% na residência masculina I e 

99,14% na residência masculina II. A percentagem de alunos residentes bolseiros é 

de 68,6 % e não bolseiros de 31,4 %. A média de alunos alojados foi de 366. 

 

A receita total do sector de alojamento foi de 307 364.12€, permitindo uma 

cobertura de 68,7% dos encargos de funcionamento deste serviço.  

Residências de estudantes 2011 

Residência Despesa Receita Cobertura (%) 
Correntes Capital Pessoal Total 

Residência 
Feminina I 

53.103,41 7.512,30 34.169,15 84.784,86 63.893,21 75,36 % 

Residência 
Feminina II 

42.822,05 513,75 34.175,43 77.511,23 64.223,84 82,86 % 

Residência 
Masculina I 

54.824,02 110.283,08 35.996,70 201.103,80 76.489,60 38,03 % 

Residência 
Masculina II 

49.953,90 273,75 32.488,27 82.715,92 97.647,61 118,05 % 

Apartamentos 
Campus 

1.464,36 0,00 0,00 1.464,36 5.109,86 348,95 % 

Total € 192.167,74 118.582,88 € 136.829,55 447.580,17 307.364,12 68,67 % 

Quadro 28: Valor Global das receitas e despesas das residências no ano de 2011 

 

Quando comparado com o ano anterior, regista-se um acréscimo muito significativo 

da despesa, tendo a receita aumentado em 5%. Para este resultado contribui 

particularmente as despesas de capital com as obras já mencionadas (reformulação 

da canalização e substituição da cobertura) na residência masculina I.  

 

Resisencia e Apart.Campus 

2011 2010 
Var.% 2010-11 

Despesas  Receitas Despesas  Receitas Despesas  Receitas 

Residência Feminina I 84.784,86 63.893,21 82.055,71 60.301,75 3,33 5,96 

Residência Feminina II 77.511,23 64.223,84 75.016,87 61.183,10 3,33 4,97 

Residência Masculina I 201.103,80 76.489,60 93.950,87 77.469,10 114,05 -1,26 

Residência Masculina II 82.715,92 97.647,61 78.537,37 87.637,08 5,32 11,42 

Apartamentos Campus 1.464,36 5.109,86 1.587,19 5.679,65 -7,74 -10,03 

Total 447.580,17 307.364,12 331.148,01 292.270,68 35,16 5,16 
Quadro 29: Variação global das receitas e despesas em 2010 e 2011 
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Contudo, quando expurgados estes valores, constatamos que o crescimento da 

receita (+5,1%) foi superior ao crescimento da despesa corrente (+1,8%). 

 

Figura 27: Variação da receita e da despesa corrente do setor de alojamento (2010-2011) 

 

O pavilhão polidesportivo dos SAS tem registado uma elevada procura, dando 

resposta às solicitações de práticas desportivas (modalidades) do IPG, bem como 

de entidades externas.  

Apesar de todas as intervenções já efetuadas, torna-se necessário melhorar as 

condições do funcionamento, garantido a manutenção dos equipamentos e a 

conservação adequada ou substituição daqueles cujo desgaste torna necessário 

algum investimento.  

As receitas obtidas ascendem a um total de 25.220,00€, o que corresponde a uma 

média mensal de funcionamento de 2.293€, correspondente a onze meses (o mês 

de agosto não regista atividade). 

 
Figura 28: Evolução das receitas do Polidesportivo nos anos letivos de 2009/10 a 2010/11 
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Em termos do setor de alimentação, em 2011, alterou-se a tendência para a 

diminuição do número de refeições servidas. Assim, em 2011 a Cantina I conseguiu 

aumentar o número de refeições servidas, ainda que ligeiramente, assim como a 

Churrasqueira e a Cantina da ESTH. Este aumento não conseguiu todavia superar a 

diminuição de mais de 5 000 refeições na Cantina II. Pelos dados apresentados, 

verificamos que nenhuma cantina foi autossuficiente.  

É, no entanto, fundamental referir que a subida dos preços, resultante da subida 

das taxas do IVA não só dos produtos alimentares mas também de áreas 

fundamentais de despesas como a electricidade e o gás, dificultou ainda mais a 

taxa de cobertura pretendida, que conjuntamento com os custos correntes 

justificam os acréscimos na despesa. Registe-se ainda que os custos da cantina 

dois se referem a um serviço de refeições de Almoço e Jantar, bem como a custos 

de funcionamento superiores derivados de um maior tempo de funcionamento. 

Cantina N.º Lugares 
N.º 

Refeições 

Dados Financeiros 

Custos Receitas Cobertura 

Cantina I 248 21.812 111.897,18 74.842,38 66,88 % 

Cantina II 187 35.998 200.175,88 88.367,65 44,15 % 

Churrasqueira 48 11.791 58.397,84 57.342,63 98,19 % 

Cantina ESTH 124 8.571 56.861,78 25.534,10 44.91 % 

Total 2011 607 78.172 427.332,68 246.086,76 57,59 % 

Toatl 2010 607 79.880 395.429,92 229.909.74 76,85% 

Variação (%) 
2010 a 2011 

--- -2,14 8,64 8,47 -19,3 

Quadro 30: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas em 2011 

 

Cantinas Refeições Despesas Receitas 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Cantina I 18.227 21.812 114.047,32 111.897,18 44.612,55 74.842,38 

Cantina II 40.379 35.998 176.444,34 200.175,88 98.665,40 88.367,65 

Churrasqueira 12.792 11.791 59.388,90 58.397,84 60.987,34 57.342,63 

Cantina ESTH 8.482 8.571 45.549,36 56.861,78 25.644,45 25.534,10 

Total 79.880 78.172 395.429,92 427.332,68 229.909,74 246.086,76 

Var. 2010-11 -1.708 31.902,76 16.177,02 

Var. (%) 2010-11 -2,138207311 8,067866994 7,036248225 

Quadro 31: Variações financeiras relativas ao funcionamento das Cantinas: 2010 vs 2011 
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Figura 29: Variação de refeições servidas, despesas e receitas 

Em relação à receita gerada pelos bares no ano 2011, continuou a tendência de 

ligeira queda (-1%), como resultado da diminuição da procura destes serviços11. No 

entanto, o crescimento do bar da ESTH contribuiu para que a arrecadação de 

receita se mantivesse praticamente igual à do ano anterior, sendo o único bar que 

apresenta uma taxa de cobertura das receitas face às despesas positiva nos últimos 

anos.  

 
Bares 

Despesa Receita Cobertura 
R/D Géneros Corrente Pessoal Total 

ESECD 48.967,20 2.349,13 36.328,89 87.645,22 67.432,00 76,94 % 

ESTG 75.737,59 2.786,95 54.883,06 133.407,39 111.906,84 83,88 % 

Central 8.327,10 819,85 12.368,35 21.515,30 12.261,45 56,99 % 

ESSaúde 19.463,57 1.079,14 15.265,44 35.808,15 25.665,19 71,67 % 

Bar ESTH 18.808,50 1.286,29 11.282,88 31.377,67 34.607,18 110,29 % 

Bar SAS 597,23 33,30 3.625,90 4.256,43 1.228,90 28,87 % 

Total 171.901,19  8.354,66 133.754,52 314.010,37 253.101,56 80,60 % 

Quadro 32: Despesas e Receitas da exploração dos Bares em 2011 

 
Figura 30: Evolução das despesas e receitas nos bares em 2010 e 2011 

 

                                                           
11

 Por não se encontrar ainda devidamente implementada uma verdadeira contabilidade de custos, os 
valores relativos aos serviços de alimentação e bares devem ser lidos com alguma prudência. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2010 2011

Refeiçoes

Despesas

 Receitas

,0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

Despesa Receita Despesa Receita

2011 2010

ESECD

ESTG

Central

ESSaúde

Bar ESTH

Bar SAS



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2011  
 

 

55 

De referir que o Bar da ESTH de Seia que sempre laborou na base da exploração 

direta efetuada pelos Serviços de Ação Social, foi concessionado a uma empresa 

privada. Da concessão do bar, que teve início em outubro de 2011, resultou que os 

Serviços de Ação Social puderam canalizar a funcionária que ali desempenhava 

funções para outro posto de trabalho. 

As atividades culturais e desportivas desenvolvidas na Instituição mereceram por 

parte dos Serviços de Ação Social a maior atenção, tendo sido apoiadas de acordo 

com os recursos, quer humanos, quer financeiros, e as instalações existentes em 

cada momento. 

Através de uma comparticipação financeira direta, apoio logístico ou cedência de 

instalações, as propostas para realização de atividades culturais e desportivas 

foram devidamente equacionadas e apoiadas, na medida do possível, tendo o total 

de apoios atingido os 9718,88 euros. 

Instituição Valor (Euros) Variação 

2010 2011 10/11 (%) 

Associação Académica da Guarda 
Associação de Estudantes ESSaúde 
Associação de Estudantes dos Palop’s 
Copituna D’Oppidana 
F Tuna 

7.763,96 
645,00 
364,00 
498,00 
215,00 

7.811,38 
570,00 € 
560,00 € 
455,00 €  
322,50 € 

+0,6 
- 11,6 
+ 53,8 

-8,6 
+50,0 

Total 9.485,96 9 718,88  2,4 

Quadro 33: Subsídios a atividades culturais e desportivas 

Relativamente aos Serviços de Saúde e com a cessação das consultas de clínica 

geral e planeamento familiar por impossibilidade de cumprimento do protocolo, por 

parte da ARS da Guarda desde Maio de 2009 apenas é garantido o serviço de 

consultas de apoio psicológico. Estas consultas são efetuadas por uma Psicóloga 

Clínica, docente da ESS, e decorrem à Quarta-feira, tendo-se registado uma 

diminuição de 20% no número de consultas prestadas.  

 
Figura 31: Consultas de apoio psicológico 
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A Livraria/Papelaria, que vinha atravessando dificuldades há já algum tempo, foi 

definitivamente encerrada em Julho de 2011. O stock, quer de material de 

escritório, quer de livros que não foi possível devolver ou vender, foi transferido na 

quase totalidade para o IPG. A trabalhadora foi também integrada no pessoal do 

IPG, deixando assim a estrutura dos SAS. 

 

5.4. ATIVIDADE DO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE 

 

Sendo uma estrutura coordenada no âmbito do Conselho de Avaliação e Qualidade 

(CAQ), as suas responsabilidades centram-se na coordenação funcional do SIGQ 

funcionando assim como centro de apoio logístico ao SIGQ do IPG. No que diz 

respeito a recursos humanos, o Gabinete tem afeto uma Técnica Superior e é 

coordenado, em tempo integral, por um Docente. Este gabinete tem ainda a 

colaboração de representantes das escolas que são os “promotores da qualidade” 

nas respetivas unidades orgânicas, funcionando como interlocutores dos serviços 

para o SIGQ, bem como o apoio dos membros do Conselho de Avaliação e 

Qualidade, incluindo o seu Presidente. 

 

Em 2011 iniciou-se a aplicação do sistema interno de garantia da qualidade ao 

processo de ensino e foram desenvolvidos uma série de procedimentos 

conducentes à aplicação deste sistema. Foi aprovada a política de qualidade e 

respetivos objetivos e principalmente, foi aprovado e homologado o Manual da 

Qualidade, documento fundamental para definir as linhas estratégicas do SIGQ. 

 

Por se considerar uma área estratégica, faz-se de seguida uma breve resenha, no 

âmbito da Política de Qualidade, da ação desenvolvida pelo GAQ. Tendo em 

consideração as suas principais áreas de intervenção definidas, foram 

desenvolvidas as ações discriminadas no quadro seguinte: 

 

Fo
rm

aç
ão

 

 

No enquadramento da oferta formativa do IPG, foram concretizados os seguintes referenciais: 
Elaboração do Procedimento de Estágios/Projetos de Fim de Curso (ainda não aprovado); 
Elaboração do procedimento do processo de gestão, revisão e actualização do sistema documental; 
Modelo de relatório de direcção de curso (PED.001). 
Procedimentos relativos: Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares; Matrícula e Inscrição de 
Estudantes; Distribuição do Serviço Docente; Dispensa de Serviço Docente e Equiparação a Bolseiro; 
Estágio ou Projeto para Cursos do 1º Ciclo e Inserção na Vida Ativa, Garantia da Qualidade da Oferta 
Formativa e Criação de Novos Cursos 
Foi iniciada também em 2011 a formação relativa ao sistema de informação do SIGQWeMake SGI 
Xpress com a participação da referida Técnica e do Coordenador do GAQ 
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Elaboração de procedimentos relativos a: Elaboração Revisão da Politica Objetivos da Qualidade; 
Auscultação dos Grupos de Interesse, Seleção e Admissão de Estudantes do Ensino Superior 
Elaboração do questionário de avaliação da satisfação relativamente aos serviços do GESP 
Elaboração do questionário às Entidades Empregadoras, distribuído em colaboração com o NERGA 
Elaboração do questionário de satisfação relativamente à Prestação de Serviços (aplicado às 
instituições, empresas e particulares que solicitam serviços ao IPG) 
Elaboração e disponibilização do questionário sobre o Percurso Profissional dos Diplomados do IPG 
Elaboração dos questionários Abordagens Interativas na Educação – Alunos, Professores e Pais, em 
colaboração com uma docente da ESECD 
 
Projetos Internacionais: 
U‐MAP Project ‐ The European Classification of Higher Education Institutions, tendo como Parceiros: 
todas as instituições de ensino superior portuguesas e a Universidade de Twente 
(Number: 142769‐LLP‐I‐2008‐1‐NL‐ERASMUS‐EAM) 
Internal Study Quality Assurance System Development 
(VP1‐2.1‐SMN‐04‐K‐02‐011), tendo como Parceiros: Vilnius College of Technology & Design School 
(VCTD) – Lituânia 

I &
 D

 

 

No âmbito da investigação e desenvolvimento, foi realizada a seguinte atividade: 
Questionário no âmbito do Protocolo de Colaboração assinado entre a Unidade de Investigação 
para o Desenvolvimento do Interior (UDI) e a empresa JAC Negócios & Gestão, S.A. 
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No âmbito da atividade do GAQ, foram realizadas reuniões no sentido de apresentar o SIGQ do IPG 
aos diferentes grupos de interesse. 
Apresentação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade do IPG 
Reuniões com os Coordenadores das áreas disciplinares 
Reuniões com os diretores de curso 
Reunião com a direção da escola, presidentes dos órgãos e diretores de curso sobre o 
procedimento da garantia da qualidadedas UC 
O IPG adquiriu, no final do ano de 2011, um sistema de informação WeMake SGI Xpress que é uma 
infraestrutura de suporte ao fluxo da informação na organização e que permite a: Gestão do SIGQ‐
IPG; Gestão e controlo documental; Gestão de processos e indicadores; Gestão de objetivos e 
metas; Gestão de planos de ações; Gestão de não conformidades internas e reclamações; Gestão de 
auditorias e Gestão de inquéritos. 
Elaboração, leitura e análise de resultados do questionário de satisfação dos Serviços Académicos 
Elaboração do questionário de satisfação dos serviços de informática da ESTG 
Elaboração do questionário de satisfação dos Serviços de Ação Social ‐ Cantinas, Bares, Alojamento 
e Pavilhão Polidesportivo 
Elaboração do questionário de avaliação da satisfação dos estudantes sobre as Bibliotecas do IPG 
Questionários de perceção do estudante sobre o docente (necessário para a avaliação da unidade 
curricular mas também para o avaliação do desempenho do próprio docente); 
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Foram elaborados os questionários relativos à determinação dos perfis e preferências dos jovens no 
âmbito da mobilidade com o título: Profiles and young preferences - Letónia e Lituânia. 
No âmbito da internacionalização foram desenvolvidos 2 procedimentos de mobilidade de 
estudantes e 15 impressos. 
Realização de duas ações no âmbito do Internal Study Quality Assurance System Development 
Observation Mission I (no IPG) e Teaching Mission II (Vilnius VCTD) 

Quadro 34: Áreas de Intervenção e ações do GAQ 

No ano de 2011 foram criados e implementados 15 procedimentos, muitos 

relacionados com o processo de ensino, processo fundamental da missão do IPG. 

Em termos de Impressos do SIQG foram criados, codificados e ajustados um total 

de 59 impressos/formulários, grande parte também relativos ao processo de ensino 

e aprendizagem. Foram também elaborados, a respetiva leitura e análise, 15 

questionários para se perceberem as diversas sensibilidades no que diz respeito, 

quer ao processo de ensino, quer aos serviços que o IPG presta, nomeadamente 

aos seus estudantes. Em termos internacionais o GAQ também foi envolvido em 
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dois projetos, uma mais de natureza descritiva (U-MAP) e outro mais de 

transferência de conhecimento (Internal Study Quality Assurance System 

Development – U Vilnius) e que terá o seu término durante o ano de 2012. 

 

Foi também da responsabilidade do GAQ a recepção e organização das candidaturas 

à bolsa de recrutamento de pessoal docente especialmente contratado que, estando 

a ser gerida administrativamente pelo GAQ e atendendo ao grande volume de 

candidaturas recebidas diariamente (1256, em 2011), tem criado algumas 

limitações em termos de eficácia do próprio sistema de qualidade a implementar. 

 

5.5. EMPREENDEDORISMO E SPINOFFS 

Constitui missão e objetivo do Instituto Politécnico da Guarda a valorização das 

actividades de investigação e desenvolvimento, tornando-se essencial impulsionar e 

apoiar as empresas que visem valorizar os resultados de investigação. Por outro 

lado, o nº 1 do artº 12º dos Estatutos do IPG, prevê que este 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”.  

Neste contexo, e considerando o estado de desenvolvimento do projecto MagicKey 

e o seu potencial gerador de desenvolvimento económico e social, o Conselho de 

Gestão do IPG, deliberou, em julho de 2011, autorizar a criação da Sociedade 

Comercial por Quotas MAGICKEY, LDA, cujo Objecto Social consiste na “Concepção 

e desenvolvimento de programas informáticos, planeamento e concepção de 

sistemas que integram equipamento, programas informáticos e tecnologias de 

comunicação e ainda a comercialização, por grosso ou a retalho, de produtos e 

sistemas tecnológicos, para satisfação de necessidades de clientes específicos”, 

com o capital social de 100€ (cem euros) no qual o IPG subscreveu uma Quota do 

valor nominal de 49€ (quarenta e nove euros) sendo o restante pertencente ao 

autor do projeto, o Professor Luís Figueiredo. A sociedade tem a sua sede nas 

instalações da ESTG do IPG. Posteriormente, o IPG subscreveu uma Prestação 

Suplementar no valor de 30.000€, verba proveniente das receitas geradas pelo 

projeto nos anos anteriores. 

Para além dos respetivos estatutos, as normas de relacionamento entre o IPG e a 

empresa foram objeto da assinatura de um Acordo Parassocial.  
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Não obstante as contas da Magickey Lda, não serem susceptíveis de consolidação 

com as contas do IPG, consideramos relevante anexar as mesmas a este relatório 

(ver anexos).  
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6. ATIVIDADES DE DESTAQUE DO 
ANO DE 2011 

Nas páginas seguintes ilustram-se as atividades realizadas, nos diversos domínios 

no Instituto e suas unidades orgânicas. As atividades principais do IPG e dos SAS 

(Formação e Ação Social) encontram-se já resumidas no conjunto de indicadores, 

quadros e gráficos das seções anteriores deste Relatório. Na presente seção, 

pretende-se efetuar uma descrição, não exaustiva, do conjunto de atividades 

complementares, igualmente importantes e que resultam da missão do Instituto. 

Procurou-se ainda elencar as atividades no conjunto de eixos estratégicos 

constantes do plano de atividades. Naturalmente, algumas atividades aparecem 

referenciadas em mais do que um eixo estratégico, dada a sua natureza, objetivos 

e impactos.  

Eixo 1:  Formação 

 

Promover um ensino de qualidade e condições adequadas de formação, na 

perspetiva de Bolonha, promovendo uma cultura de avaliação e de qualidade, 

desenvolvendo a formação integral dos estudantes e facilitar a inserção na vida 

ativa. Neste âmbito, salientam-se as seguintes atividades: 

 Aprovados novos Regulamentos relativos a: 

o Regulamento de Cursos de Mestrado (fusão dos vários regulamentos das 

escolas num só regulamento); 

o Regulamento dos cursos de pós–graduação; 

o Regulamento de Propinas dos Cursos de Licenciatura, Mestrado, Cursos de 

Especialização Tecnológica e Pós-Graduações (atualização); 

o Regulamento dos Estatutos Especiais (revisão); 

 Organização dos serviços de docência e atividades complementares, segundo 

diretivas da Presidência; 

 Organização dos serviços de apoio aos docentes e discentes, através de Gabinetes 

próprios (GESP, Gabinete de Apoio ao Estudante e Gabinete de Apoio ao Docente); 

 Organização dos serviços de Biblioteca, ampliação e atualização bibliográfica em 

diversos registos; 

 Acompanhamento dos cursos através das direções de curso e UTC - Relatório dos 

Diretores de Cursos; 

 Relatório de Implementação do Processo Bolonha; 
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 Implementação de inquéritos no âmbito do processo de ensino-apredizagem e 

produção de indicadores e relatórios por Escola/curso; 

 Desenvolvimento de planos de ação no âmbito do processo de ensino-aprendizagem; 

 Desenvolvimento dos processos de auto-avaliação dos ciclos de estudo em 

funcionamento no âmbito de atuação da A3ES; 

 Acreditação dos cursos de Mestrado em Construções Civis, Sistemas Integrados de 

Gestão e Turismo e Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Avaliação pela A3ES do Ciclo de Estudos de Restauração e Catering; 

 Ações de curta duração para ativos e desempregados; 

 Oferta de unidades curriculares isoladas no âmbito do empreendedorismo e aumento 

de competências pessoais; 

 Organização de ações de formação e cursos de curta duração de apoio aos docentes:  

o Seminário “Planeamento de Investigação”;  

o Ação Team Building (ESTHamos OUT! –  

o Dia de formação para docentes e funcionários da ESTH/IPG)  

o Jornadas “Futebol de Alto Rendimento – Formação e Competição”  

o Ação de Formação “Desportos Coletivos: O Guarda-redes- de formação ao 

rendimento”;  

o Acão de formação Suporte Básico de Vida;  

o Abi-Inform-Nova Plataforma PROQUEST;  

o Ergonomia: Adequar o trabalho ao Homem; 

o Produção de Biodiesel;  

o Linguas estrangeiras e Ferramentas informáticas; 

 Organização e realização de ações de formação, seminários, conferências e jornadas 

de enriquecimento para os discentes:  

o Dia dos Cursos;  

o Workshop sobre “Orientação Profissional”;  

o Aula Aberta sobre Gestão de Recursos Humanos em Hotelaria;  

o Aula Aberta sobre Gestão da Restauração;  

o Exposição de equipamentos técnicos de restauração;  

o 1ª Jornadas sobre Relações Laborais: Passado, Presente e que Futuro?;  

o Expo España ES Turismo y Hotelería;  

o Evento “Aldeias Históricas de Portugal” (seminário, exposição); 

o Comemoração do Dia Mundial do Turismo;  

o Portugalidades (incluído na UC de Organização e Gestão de Eventos); 

Cocktail de encerramento do ano letivo (no âmbito da UC de Comunicação e 

Protocolo da licenciatura em Restauração e Catering);  

o Comemoração do dia de S. Martinho/Plantação de Árvores;  

o ESTHar Social no Natal (atividades e jantar);  

o Eventos gastronómicos;  

o Feira do Livro;  

o Esqui na Serra da Estrela;  
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o Rafting Rio Paiva;  

o Atividades de Montanha na Serra da Estrela;  

o Acampamento e escalada de Alta Montanha em Gredos;  

o III Simpósio de Farmácia (Direção do Curso de Farmácia e UTC de 

Tecnologias da Saúde);  

o Seminários:  

 Economia e Política do Turismo  

 Planeamento de Investigação  

 A transição do ensino secundário para o ensino superior: o caso das 

matemáticas -a perceção do alunos;  

 Contributo para uma aprendizagem ativa na sala de aula com recurso 

ao Bluetooth; 

 A dinâmica da geometria: alguns casos com o Cabri;  

 Incursões "Facebookianas" na literacia científica;  

 Vida e Obra de Alan Turing: As Máquinas de Turing;  

 Ergonomia nos postos de trabalho com equipamentos dotados de 

visor;  

 Água Potável – Da Natureza para a sua mesa? 

 Boas práticas no domínio a prevenção Sílica;  

 Avaliação da campanha desenvolvida pelo Centro Local da Beira Alta 

nos Setores das lavandarias e rochas; 

 Smartphomes - novo desafio para a Computação Móvel; 

 A Valorização do Território e as Energias Renováveis;  

 As oportunidades e desafios do digital para o território: do E-

Government ao E-Governance;  

 Desenvolvimento de aplicações para Windows Phone;  

 O setor da água em sistema de qualidade e ambiente - legislação 

aplicável;  

 Ergonomia,  

 Podemos falar de publicidade? Poder podemos… vamos falar!;  

 A sustentabilidade e os sistemas de gestão;  

 Campanha Europeia de Segurança e Saúde no trabalho;  

 Ergonomia nos postos de trabalho com equipamentos dotados de 

visor; 

 Ruído ocupacional e o LAFIC;  

 Prevenção de riscos profissionais em lavandarias de limpeza a seco;  

 Do Local para o Global - Empreendedorismo Social: inovação e 

sustentabilidade 

o Jornadas de Gestão: A Gestão no Século XXI - Ciclos Macroeconómicos e 

ciclos energéticos: paralelismos ou conflitualidade? - Uma abordagem 

através do filtro Hodric-Prescott,  

o Jornadas de Gestão de Recursos Humanos;  
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o Jornadas de Engenharia Informática - 7ª Edição das Jornadas de Informática;  

o VIII Jornadas de Contabilidade - A Contabilidade na Educação Inclusiva;  

 9.ª Edição do Robô Bombeiro;  

 Semana da Ciência e Tecnologia; 

 Participação em concursos: Poliempreende (Concurso Nacional); Seiaempreende 

(Concurso Municipal); Ecotalento (Agenda Local 21); Desafiocentro (Concurso 

Regional); 

 Criação do gabinete/observatório de integração profissional dos estudantes da ESS; 

 Promoção e incentivo à realização de ações de formação para pessoal não docente, 

tendo em vista a aquisição de novos conhecimentos, de forma a melhorar a qualidade 

dos serviços;  

 Apresentação de propostas para concurso documental de recrutamento de docentes 

altamente qualificados de acordo com as necessidades e estratégias técnico-

científicas; 

 Preparação de cursos de Pós-Graduação, em colaboração com instituições nacionais e 

internacionais; 

 Desenvolvimento de formações e investigação na área do Termalismo e Turismo de 

saúde e bem-estar (em parceria com a Universidade Lusófona); 

 Empréstimo de equipamentos audiovisuais (câmaras de vídeo; tripés; microfones; 

gravadores digitais de áudio; cabos; …) aos alunos e docentes para a realização de 

trabalhos audiovisuais em contexto académico; 

 Transferência de material audiovisual contido em cassetes miniDV para suportes 

óticos (CD e DVD) ou para suportes magnéticos (disco duros internos e/ou externos, 

pen drives) a pedido de alunos e docentes, cujo material audiovisual é para ser 

utilizado em contexto académico; 

 Digitalização de material audiovisual em suporte analógico (VHS, VHS-C, Hi 8 e 8 

mm) para suportes óticos (CD e DVD) ou para suportes magnéticos (disco duros 

internos e/ou externos, pen drives) a pedido de alunos e docentes, cujo material 

audiovisual é para ser usado em contexto académico; 

 Apoio à produção audiovisual aos alunos e docentes; 

 Levantamento das necessidades formativas do mercado (alunos e organizações 

empregadoras); 

 Desenvolvimento do Portal do GESP com uniformização de procedimentos e partilha 

de recursos /plataforma; 

 Exposições: 

o Exposição fotográfica “Persistência da Memória”, 

o Exposição de cartazes de comunicação de eventos desportivos, 

 VII Ciclo Sáude sem Fronteiras (parceria com o CEI); 

 Organização e realização de Workshops:  

o Workshop de Formação Musical para apoio à criação de peça musical do 

teatro musical que resultará na avaliação da unidade curricular Opção F – do 

Curso de ASC;  
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o Workshop de Técnica Vocal para apoio às unidades curriculares de Expressão 

e Educação Musical dos Cursos de Educação Básica e Atelier de Expressão 

Musical de Animação Sociocultural;  

o Criação de peça musical de apoio ao teatro musical integrado na avaliação da 

unidade curricular Opção F – do Curso de ASC;  

o Workshop de Formação Musical para apoio à criação de peça musical do 

teatro musical integrado na avaliação da unidade curricular Opção F – do 

Curso de ASC;  

o Workshop de Expressão Musical para apoio às unidades curriculares de 

Animação de Idosos do Curso de Especialização Tecnológica de Técnicas de 

Gerontologia;  

o Workshop de Expressão Plástica para apoio às unidades curriculares de 

Animação de Idosos do Curso de Especialização Tecnológica de Técnicas de 

Gerontologia;  

o Workshop de Expressão Artística para apoio às unidades curriculares de 

Animação de Idosos do Curso de Especialização Tecnológica de Técnicas de 

Gerontologia;  

o Workshop de Percussão para apoio às unidades curriculares de Animação de 

Idosos do Curso de Especialização Tecnológica de Técnicas de Gerontologia;  

o Workshop de Técnica Vocal para apoio às unidades curriculares de Expressão 

e Educação Musical dos Cursos de Educação Básica e Atelier de Expressão 

Musical de Animação Sociocultural;  

o Workshop Teórico «Introdução à Fotografia» em sala de aula;  

o Workshop Teórico-Prático em sala de dança;  

o Workshop Prático no Lar e Centro de Dia de Peva (Almeida);  

o Sessão de vídeo com orientação de Luís Rolo – Registo de depoimentos de 

idosos utentes do Lar e Centro de Dia de Peva (Almeida);  

o Workshop na área do vídeo – Guião para documentário;  

o Workshop “Nutrição Artificial em Pediatria” (Direção do Curso de 

Enfermagem e Farmácia);  

o Workshop “Nutrição Artificial em idade geriátrica” (Direção do Curso de 

Enfermagem e Farmácia);  

o II Workshop de Genética Molecular e Humana (Direção do Curso de 

Farmácia);  

o Workshop “Estomoterapia” (Direção do Curso de Enfermagem);  

o Workshop “Alcoologia” (Direção do Curso de Enfermagem);  

o Workshop “Ventilação não invasiva” (Direção do Curso de Enfermagem em 

parceria com GASIN Medica);  

o Workshop integrado no I Forum de pacientes com síndrome de apneia 

obstrutiva do sono” (Direção do Curso de Enfermagem em parceria com 

GASIN Medica);  
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o Workshop Ideias, Projetos e Investimentos; Plano de Negócios-Componente 

de Marketing;  

o Workshop de Expressão Dramática – Jornadas de Animação;  

o Workshop de Expressão Dramática – Abertura do ano escolar;  

o Workshop de Hidrocapoeira e Hidrocombat – Piscinas do IPG;  

o Workshop de Percussão;  

o Workshop “Escolhe o Teu Futuro em Turismo e Lazer: Hotelaria”  

o Workshop no âmbito da Oficina E1, do 8º Concurso Poliempreende - Plano de 

Negócios-Componente de Marketing;  

 Semana da Francofonia (Dia mundial da francofonia 20 de Março); 

 Ensaio e atuação do coro de Natal – promoção da Língua inglesa; 

 Christmas Footpaper; 

 Colaboração com a FCS da UBI – consolidação do grupo de trabalho para elaboração 

do programa de 3º Ciclo em Enfermagem; 

 Palestras e conferências diversas: 

o Palestra “La técnica de dibujos animados. El comic, su mundo y su language, 

El cine 3D y la estereografia”, 

o Palestra “Comunicación publicitária y los nuevos retos”, 

o Palestra “Publicidad y Video-juegos: como suporte publicitário. La 

comunicación corporativa en página web”, 

o Palestra “Os valores e disfunções da Publicidade”, 

o Conferência “ Comunicação e Infografia”, 

o Conferência “Educação e Sociedade do Conhecimento”,  

o 9.º Congresso Internacional da Aprolínguas, 

o “Preleção “ A importância dos exercícios de Força nos Desport os Coletivos”, 

o Aplicação da Deteção Remota e Processamento Digital de Imagens na 

Administração do Território, 

o Análises em SIG no Urbanismo do Município de Vila Nova de Gaia/Giaurb, 

EEM, 

 Organização de visitas de estudo e participação em atividades extracurriculares, 

promovidas pela comunidade envolvente. Exemplos:  

o INTUR – Valladolid;  

o Visita a um mercado tradicional e a um mercado grossista;  

o Alimentária (FIL Lisboa);  

o Visita à Catering Por ou Cozinha Central da EUREST/GERTAL;  

o Visita a uma unidade de restauração coletiva e a um hospital - Hospital de 

Viseu;  

o Visitas de estudo a estabelecimentos hoteleiros;  

o Visita ao Parque Natural da Serra da Estrela; 

o Visita às Minas da Panasqueira,  

o Visita a um IUPM em França; Visita de estudo à Casa Relvas; 

o Visita de estudo à Sé Catedral da Guarda;  
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o Visita ao Museu de Vila Nova de Foz Côa;  

o Visita de estudo à Sé Catedral da Guarda;  

o Visita ao Museu do Prado e Museu Thyssen Bornemisza; 

 Programa de Estágios de 2011: o GESP-IPG ofereceu a todos os estudantes um total 

de 137 vagas para estágio; 

 O processo Ensino-Aprendizagem – Estágios implicou, durante o ano 2011, diversas 

reuniões da estrutura organizativa do GESP-IPG que permitiu a total integração de 

todas as Escolas do IPG;  

 Criação de sistema de gestão de inquéritos para avaliação por via informática. 

 

 

Eixo 2:  Investigação e Desenvolvimento 
 

A colaboração do IPG e suas estruturas com a comunidade científica, agentes 

económicos e região foi progressivamente alargada, imprimindo maior notariedade 

à instituição. De acordo o Anuário Científico do IPG, referente a 2011, podemos 

observar que a qualidade da investigação produzida sofreu uma forte melhoria e 

que os diferentes Grupos de Investigação, que compõem a UDI, efetuaram um 

esforço na diversificação das atividades dos seus investigadores. A qualidade das 

revistas científicas internacionais e das reuniões científicas em que participaram, 

aumentou significativamente com efeitos perceptíveis na indexação. Destacam-se 

assim as seguintes atividades: 

 Aprovação e publicação dos Estatutos da UDI; 

 Realização de Seminários Científicos e Pedagógicos nas diversas áreas de 

conhecimento; 

 Realização de 174 Comunicações em eventos científicos nacionais e internacionais; 

 Publicação de artigos em revistas científicas internacionais e nacionais; 

 Publicação em 15 livros; 

 Definição de sistema de apoios a docentes para participação nos eventos científicos 

internacionais e nacionais; 

 Colaboração com o Centro de Estudos Ibéricos na organização do Ciclo de 

Conferências e eventos de carácter científico e cultural; 

 Constituição do Conselho Científico da UDI. O Conselho Científico da UDI foi criado 

em janeiro de 2011, com a aprovação do seu Regulamento. Nele está prevista a 

criação da Comissão Permanente do Conselho Científico que foi constituída no 

mesmo mês de modo a agilizar os procedimentos e funcionamento deste Conselho; 

 Criação da Unidade de Acompanhamento da UD - foi estabelecido pelo Conselho 

Científica da UDI os elementos que constituem a Unidade de Acompanhamento da 
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unidade de investigação ficando assim determinado que são seis elementos externos 

à instituição, dois dos quais são estrangeiros, dois portugueses de instituições 

portuguesas, e um português, mas que pertence a uma instituição estrangeira; 

 Pesquisa e divulgação de links de classificação de revistas científicas. Em junho de 

2011 foi criado um ficheiro que enuncia revistas científicas nas diferentes linhas de 

investigação que compõem a UDI e respetiva indexação. Este ficheiro foi colocado no 

site da Unidade de modo a poder ser consultado por todos os investigadores; 

 Pesquisa e divulgação de conferências científicas;  

 Divulgação pela UDI todas as calls científicas referentes a conferências internacionais 

e nacionais das quais tem conhecimento através de email aos docentes do IPG que 

estejam afetos à área cientifica do evento ou a área afim, ficando com um registo do 

seu envio; 

 Criação de duas calls internas de projetos científicos; 

 Foi criada uma call aberta todo o ano civil, para projetos científicos internos, com 

dois momentos de análise e decisão em março e em outubro;  

 Em 2011 foram financiados pela UDI os projetos que que se resumem da seguinte 

forma: 

o Linha de investigação de Comunicação e Expressões – 0 projetos 

o Linha de investigação de Gestão, Economia e Métodos – 2 projetos 

o Linha de investigação de Inovação Educacional e Formação de Professores – 

3 projetos 

o Linha de investigação de Saúde – 3 projetos 

o Linha de investigação de Desenvolvimento de Produto e Tecnologia – 11 

projetos 

 Concurso Cientifico interno sob o tema “A Influência do IPG na região da Guarda”, 

dada a importância da avaliação do impacto do Instituto no desenvolvimento 

regional; 

 Integração de novos investigadores na UDI. Em 2011 procurou‐se aumentar o 

número de colaboradores integrados, pois são estes a base de cálculo para a 

definição do valor de financiamento por parte da FCT. Assim, e depois de terem saído 

vários membros integrados da UDI devido a reforma, o número de investigadores foi 

o seguinte: 

o Membros integrados ‐ de 27 em 2010, passaram para 31 em 2011; 

o Membros colaboradores – de 142 em 2010, passaram para 121 em 2011. 

 Reuniões periódicas para apoio a candidaturas a projetos de financiamento. No 

âmbito desta atividade foram realizadas dois tipos de ações diferentes, 

nomeadamente: 

o Participação dos recursos humanos da UDI em ações de formação sobre 

candidaturas aprogramas de financiamento, tanto na vertente da 

investigação científica como na de investigação aplicada; 

o Consulta de sites que promovem as candidaturas na área de investigação, 

análise das candidaturas abertas e as áreas científicas de investigação dos 
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investigadores da UDI, construção de emails de divulgação e promoção das 

candidaturas, em que a UDI estaria disponível para apoiar; 

 Propostas e aprovados em Conselho Científico da UDI os seguintes cursos de Pós‐

graduação: 

o Gestão da Atividade Imobiliária; 

o Sistemas de Informação Geográfica; 

o Empreendedorismo e Gestão da Inovação; 

o Termalismo e Turismo de Saúde; 

o Mediação Intercultural com Imigrantes. 

 Estabelecido um Protocolo de Colaboração e Parceria entre o NERGA‐Núcleo 

Empresarial da Guarda e o Instituto Politécnico da Guarda, financiado pelo Programa 

do QREN – POPH, para procederem a uma atuação conjunta e concertada nos 

domínios de Qualificação e Formação Profissional, elevando a formação dos 

empresários, como condição para a afirmação de uma estratégia sustentável de 

crescimento económico e de coesão nacional. A formação foi implementada e teve 

bastante sucesso recebendo elogios por parte dos empresários que frequentaram o 

curso; 

 Colaboração com a FCS da UBI – consolidação do grupo de trabalho para elaboração 

do programa de 3º Ciclo em Enfermagem; 

 Organização das IV Jornadas sobre Tecnologia e Saúde; 

 Realização de diferentes eventos pedagógicos, científicos e culturais propostos pelos 

diferentes órgãos e estruturas das Escolas;  

 Participação no Programa POLIEMPREENDE, com atribuição de prémio às equipas do 

IPG; 

 RECLES (Rede de Centros de Línguas do Ensino Superior em Portugal) e AproLínguas 

(Associação de Professores de Línguas Estrangeiras no Ensino Superior); 

 Realizado no IPG o “INTE 2011 – International Conference on New Horizons in 

Education”; 

 Realizado no IPG o “XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da 

Educação”; 

 Apoio Técnico e Científico às Jornadas de Desporto; 

 Provas de avaliação contínua de utentes do Ginásio e outros; 

 Apoio à avaliação da aptidão físico-motora dos alunos da escola de Stª Clara; 

 Parceria com IES congéneres, nacionais e internacionais; 

 Criação de um grupo de investigação sobre “Turismo, Património e 

Desenvolvimento”; 

 MAGICKEY – Este projeto é da autoria do Professor Luís Figueiredo, que no quadro 

do novo regime de autonomia financeira tem o apoio financeiro da responsabilidade 

do Presidente do IPG. Foi criada a primeira Spin-off do IPG com o nome Magickey, 

Lda. 
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 Robô Bombeiro – Este projeto é coordenado pelo Prof. Doutor Carlos Carreto e 

centra-se numa competição de robótica, que põe à prova pequenos robôs móveis e 

autónomos que têm como missão encontrar e apagar um incêndio; 

 EgiEcoCar – Este projeto é coordenado pelo Professor Jorge Gregório que tem 

procurado junto dos Docentes, Estudantes e Técnicos envolvidos no projeto uma 

nova dinâmica organizacional, científica e técnica. A equipa já desenvolveu um 

sistema de gestão eletrónica da injeção e ignição, Egitronic TFX, que controla o 

desempenho do Egiecocar 3; 

 Projeto “Guarda International Research Station on Renewable Energy”; 

 Transferência de Investigação Aplicada, a nível nacional e internacional, 

nomeadamente com a apresentação e defesa de Dissertações de Mestrado e Teses 

de Doutoramento, Investigações em congressos, seminários, conferências, cursos 

breves e ações de formação e, ainda, com a promoção de publicações de trabalhos 

em livros, revistas, jornais e working papers; 

 Elaboração e publicação do Regulamento de Propriedade Intelectual do IPG; 

 Elaboração e publicação do Regulamento de criação de Spin‐offs, no âmbito e como 

resultado da investigação efetuada no IPG; 

 Elaboração e publicação do Regulamento de Bolsas de Investigação do IPG; 

 Contatos com a associação de Laboratório Digitais, detentora da marca FABLab, da 

qual o IPG é associado de modo a se promover a instalação de um FABLab na 

Guarda, nomeadamente no IPG; 

 Foi realizado o Ciclo de Conferência “Inovação e Empreendedorismo na Beira 

Interior”, que teve a duração de 4 dias divididos por 4 semanas, com o objetivo de 

proporcionar um ponto de encontro entre a academia e o meio empresarial, conhecer 

melhor a realidade dos setores de atividade considerados chave para o 

desenvolvimento regional. Este evento foi enquadrado na Semana Europeia das 

PMEs; 

 Evento “Silicon Valley Comes to Lisbon”, conferência pública, emitida através de 

emissão via internet; 

 Desenvolvida candidatura ao Programa do 7º Quadro ‐ FP7‐PEOPLE‐2012‐NIGHT ‐ 

“Noite dos investigadores”, em parceria com mais 8 Institutos Politécnicos 

(Portalegre, Beja, Coimbra,Guarda, Tomar, Porto, Leiria, Cávado e Ave); 

 

Eixo 3: Relação com o Meio Envolvente 

 

Aprofundar as relações externas com Instituições político-administrativas, 

municipais, académicas, empresariais e a sociedade civil, para reforçar a 

capacidade de intervenção, mobilizar saberes e conhecimento, promovendo a 
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cooperação, inovação e o empreeendorismo. Nesta área, destacam-se as seguintes 

atividades: 

 Estabelecimento de protocolos e parcerias com entidades publicas e privadas, de 

acordo com a missão do IPG, em particular no âmbito formativo, I&D e prestação de 

serviços; 

 Workshops sobre inserção na vida ativa, com divulgação externa, permitindo partilha 

de experiencias e estratégias; 

 Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para Professores do 1.º 

CEB; 

 Campanha de recolha e doação de diferentes bens para instituições de solidariedade 

social e religiosas; 

 Desenvolvimento de trabalhos de campo com entidades externas à instituição e com 

a sua integração em serviços prestados ao exterior, promovendo e ampliando a 

ligação com a comunidade; 

 O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) tem desenvolvido e promovido 

a inserção profissional de recém-licenciados, com a disponibilização de informação 

relativa a programas de estágios curriculares e de inserção na vida ativa, através da 

interação com instituições, das mais variadas áreas de atividades económicas e 

sedeadas em diversas zonas geográficas; 

 O Concurso Poliempreende, como processo de promoção de projetos e integração dos 

alunos no meio social e económico do país; 

 Participação em eventos de âmbito local e regional que incrementam a visibilidade do 

ensino e das profissões associadas à Saúde: 

o Participação no projeto “Antes que te queimes” (parceria com a MedUBI), 

o Festa dos Cursos do IPG no VIVACI Guarda, 

o Semana da Ciência e Tecnologia 2011,  

 Promoção de atividades junto das instituições de ensino básico, secundário e de 

solidariedade social de forma a divulgar o IPG e o seu ensino junto de potenciais 

candidatos: 

o Participação em diferentes atividades dinamizadas pelo CLDS Guarda + Social; 

o Participação em atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Caritas e 

intervenção junto dos jovens; 

o Desenvolvimento de ações de esclarecimento e ações de formação nos diversos 

estabelecimentos de ensino locais, regionais e nacionais; 

 Abertura das escolas à comunidade sinalizando as principais efemérides; 

 Comemorações de dias temáticos com a comunidade; 

  Manutenção e melhoramento de protocolos existentes e estabelecimento de 7 novos 

protocolos de cooperação por parte da ESS (CHP, ULSCB, APTF, Caritas, Myos, SPP, 

Taipei University); 

 4º PlayMathMove; 

 Desenvolvimento de atividades e sessões de trabalho sobre Problemas Geoambientais; 
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 Desenvolvimento de sessões sobre novas metodologias para ensinar e aprender; 

 Programa de Acolhimento dos novos alunos; 

 Elaboração de cartazes/posters no âmbito de eventos desportivos realizados na cidade 

da Guarda; 

 Dia dos cursos do IPG: Visita às instalações e pequenas entrevistas; 

 Divulgação dos Policasulos; 

 Dinamização do Projeto ESTHar; 

 Criação do Portefólio digital da ESTH/IPG; 

 Reforço das relações institucionais com as Câmaras Municipais e colaboração em 

projetos e concursos diversos; 

 Participação no grupo coordenador da Agenda21 Local; 

 Reforço das relações institucionais com o IDT – Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, através do projeto “Pontes do Alva” (projeto de prevenção de 

comportamentos de risco); 

 Manutenção das relações estabelecidas com instituições de solidariedade social; 

 Bolsa de Emprego - o GESP-IPG oferece o serviço Bolsa de Emprego cujo objetivo 

principal é facilitar e promover a entrada no mercado de trabalho de estudantes e 

diplomados do IPG e, posteriormente, contribuir para a progressão da carreira dos 

antigos estudantes; 

 Atividade “Férias Desportivas” proporcionada pelo Instituto Politécnico da Guarda, que 

teve como objetivo principal, proporcionar um conjunto de iniciativas de forma a 

promover a instituição e oferecer um intercâmbio, com a Comunidade Guardense, bem 

como: 

o Sensibilizar os participantes para os valores de ética e espírito desportivo;  

o Desenvolver nas crianças e jovens a criação de hábitos desportivos e culturais 

que sirvam para a vida, aprendendo a usufruir lúdica e pedagogicamente do 

seu tempo livre;  

o Promover o desenvolvimento físico geral, de uma forma equilibrada e 

harmoniosa;  

o Facultar aos pais o enquadramento dos seus filhos num projeto credível, seguro 

com qualidade, possibilitando a sua valorização;  

o Motivar as crianças e jovens para a participação em atividades ao ar livre. 

 Promoção da Inovação, sob o tema de “Inovação e Tendências no Setor Alimentar”, 

“Tendências aplicadas ao Azeite e Mel”, “Tendências aplicadas aos Hortofrutícolas”, 

“Tendências aplicadas ao Lácteos”; 

 Implementação e desenvolvimento do novo site do Gabinete de Formação, Cultura e 

Desporto; 

 Implementação e desenvolvimento do Portal do "Provedor do Estudante"; 

 Autenticação dos servidores com Linux em Active Directory; 

 Adesão à AULP- Associação das Universidades de Língua Portuguesa. 
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Eixo 4: Organização e Desenvolvimento Humano 

 

Fomentar a modernização administrativa e técnica do IPG e a qualificação do seu 

corpo de funcionários, disponibilizando meios que potenciem práticas adequadas e 

otimizadas às necessidades da instituição. Destaque para: 

 Aprovação e publicação do novo Regulamento de Contratação de Pessoal Docente 

especialmente Contratado ao Abrigo do Artigo 8.º do ECPDESP; 

 Disponibilização de recursos e meios na plataforma Blackboard, facilitando a sua 

utilização pela comunidade do IPG; 

 Dinamização e alargamento do Sistema de Gestão Documental a todas as UO e SAS; 

 Elaboração de relatórios de execução orçamental; 

 Plano de Higiene, Saúde e Segurança no trabalho, desenvolvido com uma empresa 

dos setor os procedimentos impostos por lei, ao nível da saúde dos trabalhadores e o 

desenvolvimento de relatórios nos diversos edifícios do Campus, SAS e ESTH; 

 Implementação de um mecanismo de controlo e partilha online da gestão dos 

pedidos de transporte; 

 Criação de formulários eletrónicos para substituir os existentes em papel e 

integração no SGD; 

 Implementação de ações de formação para utilização das TIC; 

 Divulgação de ações de formação e atividades científicas; 

 Organização do serviço e dos horários de trabalho, do pessoal não docente, de forma 

a proporcionar o acesso à formação; 

 Promoção do uso das tecnologias e plataformas de comunicação; 

 Dinamização das redes sociais em prol do IPG; 

 Promoção e incentivo das diretivas emanadas do CAQ; 

 Aproximação do GAQ da comunidade IPG, dando a conhcer os procedimentos 

desenvolvidos e a importância da sua implementação; 

 Promoção de reuniões com os diferentes intervenientes nos processos sensibilizando-

os para os procedimentos a adotar no âmbito da implementação do SIQ; 

  Definição de procedimentos próprios e uniformização de documentação no âmbito 

da implementação do SIGQ; 

 Gestão, manutenção e atualização do processo de sincronização de dados Sophia‐

Blackboard; 

 Gestão e manutenção do portal dos serviços académicos (SIA); 

 Criação do gabinete/observatório de integração profissional dos estudantes da ESS; 

 Promoção e incentivo à realização de ações de formação para pessoal não docente, 

tendo em vista a aquisição de novos conhecimentos, de forma a melhorar a 

qualidade dos serviços; 

 Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade implementado na ESTG-IPG baseado 

na Norma NP EN ISO 9001: 2008; 
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 Trabalhos preparatórios com vista à acreditação de ensaios no LABMIA e LABFIC; 

 Alargamento do âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade à da prestação de 

serviços, nomeadamente, à acreditação de ensaios no LABMIA e LABFIC; 

 Programa Gabinetes ZEN na ESTG com controlo do arquivo inativo guardado nos 33 

gabinetes dos docentes, criando deste modo um ambiente de harmonia e 

aumentando o espaço disponível para arquivo ativo; 

 Controlo de Inventário equipamentos e infraestruturas ao nível do Inventário, 

nomeadamente no Laboratório de Eletrónica, Máquinas Elétricas, Instalações 

Elétricas e Sistemas de Energia e Sistemas e Controlo, quer de bens móveis, quer de 

bens imóveis, com a consequente reafetação ou abate, quando devidamente 

comprovado; 

 XI Torneio de Futsal Masculino “Presidente IPG”; 

 IX Torneio de Futsal Feminino do IPG; 

 IV Festival Aquático do IPG; 

 I Open de Ténis do IPG, II Open de Ténis do IPG; 

 Hidrosolidária; 

 Captação de atletas (Modalidades coletivas); 

 Participação nos campeonatos da FADU – Federação Académica do Desporto 

Universitário; 

 Encontro amigável entre a UBI e o IPG na modalidade de Futsal masculino e 

feminino. 

 

 

Eixo 5: Infraestruturas 

 

Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das Escolas e à 

excelência da qualidade da formação, bemo como promover condições técnicas que 

permitam qualificar as infreasetrutuas a novos processos ou funções resultantes da 

evolução do IPG e sua adaptação às exigências legislativas existentes. Foram 

realizadas as seguintes intervenções: 

 Melhoramento da sinalética horizontal e vertical no parque de estacionamento da 

ESTH/IPG; 

 Intervenções nos edifícios para colmatarem infiltrações e humidades; 

 Desenvolvimento de planos de prevenção anual dos equipamentos e infraestruturas, 

principalmente pelas alterações climáticas existentes na região; 

 Manutenção do ajardinamento dos espaços exteriores e interiores das Escolas e 

Campus; 

 Remodelação da canalização da rede de distribuição de água das Residência 

Masculina I do IPG; 
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 Empreitada de substituição do revestimento da cobertura da Residência Masculina I; 

 Empreitada de manutenção dos Edifícios dos Serviços Centrais, Piscina e das Escolas;   

 Intervenção no interior do edifício “Piscina” com a realização de novas rampas de 

acesso à “cuba” e execução de novas redes de água; 

 Manutenção dos diversos Equipamentos existentes nos diversos edifícios do IPG;  

 Execução da obra do “parque” de energias renováveis, bem como apoio ao respetivo 

laboratório da ESTG;    

 Desenvolvimento dos estudos conducentes a sistema de sinalética interna de 

segurança contra incêndios; 

 Elaboração do Plano de Ocupação de imóveis e reabilitação de imóveis; 

 Adquirida uma viatura em regime de aluguer operacional, tendo em vista a 

satisfação das necessidades de transporte da ESTH; 

 Colocação de projetores multimédia em várias salas e melhoria das condições de 

funcionamento; 

 Reforço e manutenção da rede wireless na globalidade das Escolas, melhorada e 

atualizada a rede nas residências de estudantes; 

 Expansão do projeto VOIP; 

 Estudada a implementação de melhorias do sistema operativo nos servidores do IPG; 

 Implementadas novas funcionalidades em IPV6 e criação de Sistema centralizado de 

backup’s (Implementação, parcial, do sistema de cópias de segurança, para 

salvaguarda dos dados nos servidores e dos dados mais sensíveis nos computadores 

individuais); 

 Implementadas funcionalidades da plataforma Blackboard em todas as Escolas; 

 Instalação e manutenção de equipamento e software diverso; 

 Reformulação do portal de suporte ao e‐Learning; 

 Piloto AAI ‐ DAR II – Desenvolvimentos Avançados em Rede II Campus Virtual; 

 Planeamento de atualizações/ substituições de equipamentos e de instalação de 

novos equipamentos e componentes informáticos; 

 Gestão e manutenção dos equipamentos audiovisuais disponíveis no Laboratório de 

Vídeo; 

 Remodelação do laboratório de Receção Atendimento; 

 Reapetrechamento, reposição de equipamento técnico (baixela e palamenta de 

restauração) na ESTH; 

 Colocação de projetores multimédia nas salas de aula; 

 Remodelação do laboratório de cozinha e pastelaria; 

 Manutenção sistemática dos planos de segurança da ESTH/IPG; 

 Acompanhamento da execução do processo de candidatura a programas de 

investimento e desenvolvimento tendo em vista a construção/adaptação dos edifícios 

da ESS e o seu apetrechamento técnico e científico (análise conjunta com a 

Presidência do IPG); 

 Aquisição de material e equipamento de acordo com propostas apresentadas pelo 

grupo de gestão dos laboratórios e salas técnicas; 
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 Adaptação e intervenção de melhoria de alguns espaços, nomeadamente: 

o Adaptação e reorganização dos laboratórios e salas de aulas práticas; 

o Remodelação da biblioteca da ESS. 

 

Eixo 6: Comunicação e Projeção Social 
 

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

reforçando a identidade IPG e a construção de uma imagem comum forte, moderna 

e clara no que respeita aos objetivos da instituição e à forma como se relaciona 

com a região e os diversos atores económicos, sociais e culturais. Em colaboração 

com as escolas, e através do Gabinete de Informação e Comunicação, destacam-se 

as atividades seguintes: 

 Realização de Encontros de Antigos Alunos; 

 Programa de Acolhimento dos novos alunos; 

 Envio de Press Releases para a comunicação social local, regional e nacional; 

 Manutenção de informação actualizada e atrativa nas redes sociais: FaceBook e 

Twitter; 

 Visita a Escolas Secundárias e Profissionais promovendo o IPG e as suas formações; 

 Organização de workshops, Jornadas/ Seminários, palestras, fóruns, para a 

divulgação de conhecimento, interacção com a comunidade, enriquecimento 

formativo e apresentação dos projetos; 

 Participação em júris de provas e de concursos; 

 Semana/Dias de apresentação dos cursos; 

 O Gabinete de Informação e Comunicação desenvolveu diversas ações de apoio 

técnico e desenvolvimento de materiais e manutenção de equipamentos: 

o Apoio técnico a jornadas e outros eventos da iniciativa das Escolas do IPG, 

nos dois auditórios dos Serviços Centrais; 

o Apoio técnico a sessões e eventos de carácter institucional (dia do IPG, 

tomadas de posse, assinatura de protocolos, festas de homenagem, receção 

de convidados, etc); 

o Apoio técnico a sessões, dentro das nossas instalações, da iniciativa de 

entidades exteriores ao IPG; 

o Preparação (captação de imagem e edição) de material audiovisual para 

exibição em eventos do IPG e das Escolas, em jornadas, para aulas de 

professores e trabalhos de alunos; 

o Apoio técnico a ensaios e exibições públicas de núcleos de cursos da ESECD; 

o Apoio técnico à realização de trabalhos audiovisuais (vídeo e áudio) por parte 

de alunos e professores; 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2011  
 

 

76 

o Reproduções e conversões de conteúdos audiovisuais e multimédia (em 

cassetes, CD ou DVD) para a comunidade académica do IPG, para o CILC e 

para a Biblioteca; 

o Manutenção do equipamento a cargo do Setor de Audiovisuais e assistência a 

problemas técnicos pontuais nas Escolas; 

o Atualização do vídeo institucional (novas captações de imagem, alterações na 

estrutura); 

o Cobertuda dos principais acontecimentos académicos, científicos, culturais e 

desportivos; 

o Realização de vídeos e produção de um DVD promocional; 

o Investigação tendente ao melhoramento dos processos de trabalho e 

à  eventual aquisição de novos produtos para o Setor de Audiovisuais; 

 Celebração de Protocolos de Cooperação com diversas instituições e associações; 

 Sustentabilidade da comunicação, interna e externa, através de redução da 

quantidade de material impresso (diminuindo custos e o desperdício) pelo aumento 

da quantidade de informação disseminada através da internet no site institucional do 

IPG e da ESTG-IPG, sites de colaboração, dinâmica das redes sociais; 

 Exploração da comunicação interna suportada no potencial da plataforma  

e-learning, gerando desmaterialização da informação relativa aos Programas das UC; 

 Dinamização do acesso aos documentos na plataforma do Repositório Aberto do 

Instituto Politécnico da Guarda (RAipg). Nas diferentes comunidades do Repositório 

estão já disponibilizados 438 documentos; 

 Dinamização do espaço/ grupo ESTHAR; 

 Manutenção, atualização e organização dos placares informativos; 

 Criação da Associação de Antigos Alunos da ESTH – ESTHAAA 

 Visita a Escolas Secundárias e Profissionais através do projeto ESTHMov; 

 Visita a Feiras Nacionais de Turismo, Hotelaria e Restauração; 

 Participação e desenvolvimento de atividades nos certames – BTL (Bolsa de Turismo 

de Lisboa) e FIAGRIS/Seia; 

 Star Mountain Weekend – Concurso na BTL; 

 Inclusão e disseminação de informação, boas práticas e projetos no Boletim ESTHAS; 

 Estabelecimento de protocolos e realização de ações com parceiros sociais públicos, 

privados ou do setor do Turismo e da Hotelaria; 

 Conceção de novo material de divulgação dos cursos e das atividades das Escolas; 

 Conceção de tarja identificadora da ESS para atividades no exterior; 

 Levantamento de referências da “antiga escola” (ESS): nomes em fachadas, placas, 

quadros, maquetas, documentos afixados, regulamentos, avisos, etc. para 

tratamento museológico. 
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Eixo 7: Internacionalização e Mobilidade 
 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes, conjugando a 

partilha de erxperiencias formativas, com a colaboração em centros de investigação 

e o desenvolvimento de competências e conhecimentos. A articulação com 

instituições congéneres e o desenvolvimento de projetos e programas nas diversas 

áreas de atuação do IPG, realizado pelas escolas e pelo gabinete de Mobilidade e 

Cooperação, incluíram: 

 Protocolos de mobilidade com 12 países, dos quais 4 extraeuropeus (Brasil, Cuba, 

Turquia e Macau); 

 O número de protocolos institucionais internacionais para a mobilidade cifra-se em 

64, tendo a sua maior representatividade em Espanha e na Turquia; 

 O número de mobilidades tem sido crescente ao longo da última década 

particularmente no número de alunos e cursos;  

 Manutenção da informação actualizada da oferta formativa do 1º e 2º ciclo, em 

Inglês; 

 Oferta de cursos de Português aos alunos estrangeiros; 

 Realização de inquéritos sobre competências linguísticas e internacionalização junto 

do corpo docente; 

 Parceria com a AYR Consulting, Trends & Innovation. Esta academia consiste numa 

unidade de investigação (observatório) de tendências, implantada no seio das 

Escolas, com autonomia e plano de negócio próprios, onde os alunos dos vários níveis 

de formação estagiam durante um período de tempo, tendo contacto com as 

metodologias internacionais do Science of the Time e tendo acesso a toda a 

informação existente no campo do CoolHunting e Trend Research; 

 Avaliação de candidaturas aos programas europeus Comenius e Leonardo da Vinci; 

 Participação na ReCles; 

 Participação no INTIMETS 2 – Sakarya University;  

 Participação no Ondukud Mayis University; 

 Organização de sessões de esclarecimento sobre mobilidade e reforço da divulgação 

da informação; 

 Programa Intensivo Erasmus “Teacher Education for Working with Inclusive Education 

in School” – TEACHWISE 2011; 

 Estabelecimento de intercâmbio de alunos de Turismo e Hotelaria; 

 Dinamização e realização de estágios Erasmus; 

 Participação de uma equipa de docentes e discentes numa nova edição do IP Enjoy 

your safe meal; 

 Dinamização de cursos livres de línguas; 
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 Acordos Bilaterais LLP/Erasmus Renovados: Universidad de Salamanca, Universidad 

de Sevilla, The Academy of Humanities and Economics in Lodz, Università degli Studi 

di Milano-Bicocca, Budapest Business School; 

 Acordos Bilaterais LLP/Erasmus Novos: Artesis Hogeschool Antwerpen, Haute École 

Provinciale Hainaut-Condorcet, Vern’ University of Applied Sciences, University 

College Lillebaelt (Funen), Tartu University, Technological Educational Institute of the 

Ionian Islands, The Harsanyi János Foiskola, Università degli Studi di Milano, 

Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Torino, Marijampolés 

Kolegija, Vilnius College of Technology and Design, Istanbul Arel University, Bozok 

University, Mugla University; 

 Na área da Implementação do Sistema da Qualidade, foi celebrado um Memorando 

de Entendimento com a Vilnius College of Technology and Design, na Lituânia, em 

que o IPG, enquanto parceiro ativo, recebeu um grupo de 5 elementos daquela 

instituição para receber formação e observar a sua implementação na Instituição, 

enviando posteriormente dois elementos para aquela instituição a fim de 

continuarem a formação e apoiarem a implementação do sistema de qualidade; 

 Foi assinado também um protocolo de cooperação académica, científica e cultural 

com a Universidade de Léon (Espanha) a fim de permitir a vinda de um antigo 

estudante ERASMUS que, não podendo continuar o seu percurso académico no 

âmbito do programa de mobilidade Erasmus, manifestou interesse em continuar os 

seus estudos na nossa instituição; 

 Celebrou-se também um Memorando de Entendimento, na área da Saúde, com a 

Taipei Medical University, no Taiwan, deixando em aberto muitas formas de futura 

cooperação interinstitucional; 

 Sob a égide do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), 

foi concretizado o Memorando de Entendimento assinado no seguimento do Protocolo 

de Cooperação entre o CCISP e o Instituto Politécnico de Macau, com a realização de 

uma mobilidade estudantil no primeiro semestre do ano letivo 2011/2012; 

 Foram candidatados a aprovação da Comissão Europeia mais dois projetos que o IPG 

integra como instituição parceira: o “DESI – Developing Effective Schools for 

Inclusion”, sob a coordenação da Universidade de Sakarya (Turquia) e o “Musical 

Understanding of Society in Europe”, coordenado pela Universidade de Yasar 

(Turquia); 

 Aprovados e em curso estão os projetos “USDEC – Using Schools for Developing 

European Citinzenship”, com coordenação da Universidade de Sakarya (Turquia) e 

“CRUSUST - Sustainability of Cruise Tourism”, com a coordenação da Klaipeda 

Business College (Lituânia).  

 

 

 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2011  
 

 

79 

7. ANA LISE DOS RESULTADOS 
CONSOLIDADOS 

7.1. SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2011 

 

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um complemento e não um 

substituto das demonstrações financeiras individuais das entidades integradas num 

grupo e têm como objetivo dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação 

financeira e dos resultados das operações do conjunto formado por essas 

entidades, neste caso o Instituto Politécnico da Guarda. 

As contas individuais das entidades incluídas na consolidação, constantes dos 

quadros abaixo, apresentam já os ajustamentos prévios ao processo de 

consolidação, no sentido de cumprir o princípio da especialização e assim, permitir 

a eliminação das operações entre as entidades inseridas na consolidação. 

IPG SAS Anulações Total consolidado

Imobilizações incorpóreas -  €                             -  €                   -  €                -  €                       

Imobilizações corpóreas 11.570.833,14 €        3.286.853,44 € 14.857.686,58 €  

Investimentos Financeiros 30.049,00 €                30.049,00 €           

Ativo Existências 15.446,05 €                16.922,14 €       32.368,19 €           

Liquido Dívidas de terceiros — Curto prazo 333.194,73 €              10.004,76 €       343.199,49 €        

Dep. instituições financeiras e caixa1.916.023,84 €          59.164,56 €       1.975.188,40 €     

Acréscimos e diferimentos 94.623,21 €                55.509,38 €       150.132,59 €        

Total do Activo 13.960.169,97 €        3.428.454,28 € -  €                17.388.624,25 €  

Património 4.810.528,80 €          1.317.380,47 € 6.127.909,27 €     

Doações 258.346,93 €              -  €                   258.346,93 €        

Resultados transitados 3.106.301,44 €-          276.278,38 €-    3.382.579,82 €-     

Fundos Próprios Resultado líquido do exercício 927.634,33 €              61.640,71 €       1.107.593,02 €     

e Passivo Provisões para riscos e encargos -  €                             -  €                   -  €                       

Dívidas a terceiros — Curto prazo 53.518,60 €                45.275,22 €       98.793,82 €           

Acréscimos e diferimentos 11.016.442,75 €        2.280.436,26 € 118.317,98 €- 13.178.561,03 €  

Total dos Fundos Próprios e Passivo13.960.169,97 €        3.428.454,28 € 17.388.624,25 €  

 
Quadro 35: Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação 

 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2011  
 

 

80 

IPG SAS Anulações Total consolidado

CMVMC 3.299,22 €                  379.770,13 €    22.964,86 €-   360.104,49 €        

FSE 1.825.109,33 €          245.685,12 €    33.322,90 €-   2.037.471,55 €     

Custos com o pessoal 11.246.329,88 €        657.749,03 €    11.904.078,91 €  

Transferências correntes 497.246,70 €              49.900,80 €       280.009,33 €- 267.138,17 €        

Custos Amortizações e Provisões 651.732,84 €              59.826,92 €       -  €                711.559,76 €        

e perdas Outros custos operacionais 17.757,45 €                2.079,94 €         19.837,39 €           

Custos e perdas financeiros 11.058,14 €                183,56 €             11.241,70 €           

Custos e perdas extraordinários 45.984,39 €                -  €                   45.984,39 €           

Resultado Líquido do Exercício 927.634,33 €              61.640,71 €       1.107.593,02 €     

15.226.152,28 €        1.456.836,21 € 336.297,09 €- 16.465.009,38 €  

Vendas e prestações de serviços 465.611,85 €              864.022,52 €    51.207,76 €-   1.278.426,61 €     

Impostos e taxas 2.794.056,38 €          -  €                   2.794.056,38 €     

Proveitos suplementares 46.416,99 €                29.827,81 €       5.080,00 €-      71.164,80 €           

Proveitos Transferências correntes 11.555.442,03 €        515.545,35 €    161.691,35 €- 11.909.296,03 €  

 e Ganhos Outros proveitos operacionais -  €                             -  €                   -  €                -  €                       

Proveitos e ganhos financeiros 14.572,81 €                -  €                   14.572,81 €           

Proveitos e ganhos extraordinários 350.052,22 €              47.440,53 €       397.492,75 €        

15.226.152,28 €        1.456.836,21 € 217.979,11 €- 16.465.009,38 €  

Resultados Operacionais 620.051,83 €              14.383,74 €       752.753,55 €        

Resultados Financeiros 3.514,67 €                  183,56 €-             3.331,11 €             

Resultados Extraordinários 304.067,83 €              47.440,53 €       351.508,36 €        

Resultados Liquidos 927.634,33 €              61.640,71 €       118.317,98 €- 1.107.593,02 €     

 

Quadro 36: Síntese da Demonstração de Resultados por entidade incluída na consolidação 

 

7.2. BALANÇO CONSOLIDADO 

O Balanço constitui um quadro de representação do património de uma entidade 

pública ou privada (conjunto de valores utilizados pela unidade económica no 

exercício da sua atividade) num determinado momento. Como o património é um 

conjunto de valores heterogéneo, existe a necessidade de os agrupar em 

conjuntos homogéneos (equipamentos, dívidas de terceiros, dívidas a terceiros, 

numerário em caixa, depósitos bancários, existências…). 

No exercício de 2011 a estrutura do balanço do grupo IPG é a constante da Figura 

32, sendo que: 

- O Ativo Fixo (imobilizado) ascendeu a 14.887.735,58€, representando 

85,62% do total do Ativo Líquido. 

- O Ativo Circulante, representa apenas 14,38% do Ativo Líquido, com um 

valor de 2.500.888,67€, e na sua maior parte é constituído por 

Disponibilidades. 
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Figura 32: Estrutura do balanço 

 

7.2.1. Estrutura do Ativo Liquido 

No Quadro 37, podemos constatar que o Ativo Líquido do Grupo IPG totaliza 

17.388.624,25€, o que representa um aumento de 84.870,76€ face ao ano de 2010 

e é composto por imobilizações corpóreas (14.857.686,58 €); por investimentos 

financeiros (30.049,00€) referentes à participação do IPG na Sociedade MAGICKEY 

Lda, por existências (32.368,19€); por dívidas de terceiros (343.199,49€); por 

disponibilidades (1.975.188,40€) e por acréscimos e diferimentos (150.132,59€). 

Variação
Valor

Imobi l i zações  incorpóreas -  €                       0,00% -  €                       -  €                   

Imobi l i zações  corpóreas 14.857.686,58 €  85,44% 15.218.246,23 €  360.559,65 €-    

Investimentos  Financeiros 30.049,00 €           0,17% -  €                       30.049,00 €       

Existências 32.368,19 €           0,19% 40.987,97 €          8.619,78 €-         

Dívidas  de terceiros  - C/p 343.199,49 €        1,97% 375.923,02 €        32.723,53 €-       

Dep. Insti t. financeiras  e ca ixa 1.975.188,40 €     11,36% 1.556.561,98 €    418.626,42 €    

Acréscimos  e di ferimentos 150.132,59 €        0,86% 112.034,29 €        38.098,30 €       

Total do Activo Líquido 17.388.624,25 €  100,00% 17.303.753,49 €  84.870,76 €       

ATIVO LIQUIDO 2011 Estrutura 2010

 
Quadro 37: Estrutura do Ativo Liquido 

 

O ativo fixo12 ascendeu a 14.887.735,58€ e registou uma variação negativa. Esta 

evolução assenta em exclusivo no comportamento da conta de imobilizações 

corpóreas, que registou um decréscimo de 360,559,65€. 

 

                                                           
12

 O Ativo fixo engloba as imobilizações incorpóreas + imobilizações corpóreas + investimentos 
financeiros 
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O ativo circulante 13  cifrou-se em 2.500.888,67€ e registou um aumento de 

415.381,41€ por via do aumento essencialmente dos depósitos em instituições 

financeiras. 

 

As Dívidas de Terceiros c/p totalizam 343.199,49€ e repartem-se por clientes 

c/c (71.553,53€), por alunos c/c (269.312,38€), por outros devedores (2.124,90€) 

e ainda por adiantamentos a fornecedores (208,68€). 

Em 31 de Dezembro de 2011 existiam dívidas de Clientes, alunos e utentes de 

cobrança duvidosa no montante de 348.444,92€, tendo-se verificado um 

diminuição da provisão para cobranças duvidosas no valor de 47.591,17€. 

As Disponibilidades atingiam um valor de 1.975.188,40€, representando 11,36% 

do Ativo Líquido. 

 

7.2.2. Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo  

Os Fundos Próprios no valor de 4.111.269,40 € representam 23,64% dos Fundos 

Próprios e Passivo e registaram um aumento de 1.099.228,93€, face ao ano de 

2010, que ficou a dever-se ao facto de em 2010 o IPG e os SAS terem conseguido 

um Resultado Líquido positivo.  

O Passivo no valor de 13.277.354,85€, representado 76,36% dos Fundos Próprios 

e Passivo é constituído maioritariamente por Acréscimos e diferimentos 

(13.178.561,03€), que registaram um decréscimo de 1.014.358,17€, relativamente 

ao ano de 2010 pelo fato de não haver lugar ao pagamento de subsídio de férias no 

ano de 2012. Por seu lado, as Dívidas a terceiros dizem respeito, na sua maioria 

(50.163,71€), a garantias bancárias. 

                                                           
13

 O Ativo circulante engloba as existências + dívidas de terceiros + disponibilidades + acréscimos e 
diferimentos ativos 
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Variação
Valor

6.127.909,27 €     35,24% 6.066.058,75 €     61.850,52 €       

258.346,93 €        1,49% 257.691,34 €         655,59 €             

3.382.579,82 €-     -19,45% 4.005.769,26 €-     623.189,44 €    

1.107.593,02 €     6,37% 694.059,64 €         413.533,38 €    

4.111.269,40 €     23,64% 3.012.040,47 €     1.099.228,93 € 

-  €                       0,00% -  €                        -  €                   

98.793,82 €           0,57% 131.076,27 €         32.282,45 €-       

13.178.561,03 €  75,79% 14.160.636,75 €   982.075,72 €-    

13.277.354,85 €  76,36% 14.291.713,02 €   1.014.358,17 €- 

17.388.624,25 €  100% 17.303.753,49 €   84.870,76 €       

Fundos próprios e Passivo 2011 Estrutura 2010

Acréscimos e diferimentos

Total dos Fundos Próprios e Passivo

Património

Doações

Resultados transitados

Resultado líquido do exercício

Provisões para riscos e encargos

Dívidas a terceiros — Curto prazo

Total dos Fundos Próprios

Passivo

 

7.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

A Demonstração de Resultados é um mapa que mostra a forma como se atingiram 

os resultados de uma entidade, num determinado período. Ao contrário do Balanço, 

que mostra determinadas grandezas num determinado momento, a Demonstração 

de Resultados mostra como se formaram os resultados ao longo de um 

determinado período. Por exemplo, a Demonstração de Resultados mostra quais 

foram os Custos e quais foram os Proveitos ao longo desse período de tempo (um 

ano, um mês, um semestre).  

Relativamente ao grupo IPG a estrutura dos resultados para o ano de 2011 é a que 

se representa na Figura 33: 

 
Figura 33: Estrutura dos resultados consolidados 

 

Os Resultados Operacionais refletem os ganhos ou perdas resultantes da 

atividade principal de uma entidade. Neste caso o IPG apresenta um resultado 

operacional positivo, no valor de 752.753,55€. 
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Os Resultados Financeiros representam os ganhos ou perdas resultantes das 

decisões financeiras de uma entidade, e neste caso tem um valor positivo de 

3.331,11€. 

Os Resultados Extraordinários são resultantes de factos ocasionais, portanto 

traduzem os ganhos ou perdas alheios à exploração, logo, com caráter de 

eventualidade. No ano de 2011 no IPG atingiram o valor de 351.508,36€. 

O Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do resultado líquido de cada 

exercício económico, que no grupo IPG foi de 1.107.593,02€.  

A estrutura de resultados apresentada anteriormente apenas mostra os vários 

resultados alcançados pelo IPG no ano de 2011, no entanto, podemos fazer uma 

análise comparativa dos anos 2010 e 2011. Da análise da evolução dos vários tipos 

de resultados no ano de 2011 face ao ano de 2010 verificamos que todos os 

resultados mantêm a mesma tendência de crescimento face ao ano anterior não 

tendo acontecido nenhuma alteração significativa em nenhum dos tipos de 

resultados, à exceção dos resultados financeiros que passaram de negativos a 

positivos, mas pelo fato do seu valor ser tão reduzido (3.331,11€) não têm grande 

significado.  

 A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada, comparativa dos anos 

2010 e 2011 é a seguinte: 

 
Figura 34: Estrutura de custos consolidada comparativa 
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Resumo da Demonstração 

de Resultados

R. Operacionais 752.753,55 €      413.837,59 €        81,90%

R. Financeiros 3.331,11 €          1.411,13 €-             336,06%

R. Extraordinários 351.508,36 €      281.633,18 €        24,81%

R. Liquido 1.107.593,02 €  694.059,64 €        59,58%

2011 2010 Variação

 

Quadro 38: Resumo dos resultados 

 

7.3.1. Estrutura de Custos Operacionais  

Sendo os custos operacionais, aqueles que representam um volume maior na 

estrutura de custos de qualquer entidade, já que estão relacionados com a sua 

atividade principal vamos de seguida analisar a sua composição. 

Da análise da estrutura dos custos operacionais constata-se que os custos com o 

pessoal representam a maior percentagem (78%), seguidos dos fornecimentos e 

serviços externos, que representam 13%.  

 

 
Figura 35: Estrutura de Custos Operacionais 

 

Se tivermos em conta a comparação da estrutura de custos operacionais dos anos 

de 2010 e 2011 verificamos, através da análise do quadro seguinte, que no ano de 

2011 se verificou uma diminuição bastante significativa do total dos custos 

operacionais (-1.737.232,46€) resultante de uma grande diminuição dos custos 
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com o pessoal que ocorreu devido às reduções remuneratórias ocorridas nos 

vencimentos de 2011.  

No entanto, se fizermos uma análise da evolução dos vários tipos de custos que 

constituem os custos operacionais verificamos que todos os tipos de custos que 

constituem os custos operacionais sofreram uma redução relativamente ao ano de 

2010, com exceção dos CMVMC e das transferências que sofreram um ligeiro 

aumento. 

Custos Operacionais 2011 Estrutura 2010 Variação

CMVMC 360.104,49 €        2,35% 343.075,88 €         17.028,61 €         

Fornecimentos  e serviços  externos 2.037.471,55 €    13,32% 2.115.294,16 €     77.822,61 €-         

Custos  com o Pessoal 11.904.078,91 €  77,80% 13.294.721,11 €   1.390.642,20 €-    

Transferências  correntes  Concedidas 267.138,17 €        1,75% 248.037,57 €         19.100,60 €         

Outros  custos  operacionais 19.837,39 €          0,13% 68.167,95 €           48.330,56 €-         

Amortizações  e provisões 711.559,76 €        4,65% 968.126,06 €         256.566,30 €-       

Total  dos Custos Operacionais 15.300.190,27 €      100,00% 17.037.422,73 €       1.737.232,46 €-       

  
Quadro 39: Estrutura comparativa dos custos Operacionais 

 

7.3.2. Estrutura dos Proveitos e Ganhos  

O quadro seguinte apresenta a estrutura de Proveitos e Ganhos consolidados para o 

ano de 2011: 

Proveitos e Ganhos 2011 Estrutura 2010 Variação

Vendas e prestações de serviços 1.278.426,61 €     7,76% 1.134.029,62 €     144.396,99 €       

Impostos e taxas 2.794.056,38 €     16,97% 2.861.182,85 €     67.126,47 €-         

Proveitos suplementares 71.164,80 €           0,43% 95.716,00 €          24.551,20 €-         

Transferências correntes 11.909.296,03 €   72,33% 13.360.331,65 €  1.451.035,62 €-    

Outros e proveitos operacionais -  €                       0,00% -  €                       -  €                      

Proveitos e ganhos financeiros 14.572,81 €           0,09% 5.003,54 €             9.569,27 €            

Proveitos e ganhos extraordinários 397.492,75 €         2,41% 376.429,89 €        21.062,86 €         

Total dos Proveitos e Ganhos 16.465.009,38 €   100,00% 17.832.693,55 €  1.367.684,17 €-    

  

Quadro 40: Estrutura dos proveitos e Ganhos 

 

Da análise do quadro anterior podemos constatar que o total de proveitos e ganhos 

ascende a 16.465.009,38€ dos quais as transferências correntes, onde se incluem 

as transferências do Orçamento do Estado representam 72,33%. Estas receitas 

tiveram uma diminuição de 1.451.035,62 € face ao ano de 2010. 
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Os impostos e taxas, ou seja, as receitas provenientes de propinas e outras taxas 

representam a segunda maior fonte de receita, representando 16,97% das receitas. 

Por seu lado, as vendas e prestações de serviços, representando 7,76% dos 

proveitos e ganhos são a terceira fonte de receita mais significativa e tiveram uma 

variação positiva face ao ano de 2010, sendo que os outros tipos de proveitos e 

ganhos apresentam valores residuais. 
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CONCLUSA O 

O conhecimento dos procedimentos desenvolvidos e dos resultados alcançados, em 

função da programação estabelecida, constitui um momento de síntese daquilo que 

se materializou, das expetativas estabelecidas e dos condicionalismos que surgiram 

na operacionalização dos mesmos. Num contexto de mudanças e de potenciação de 

sinergias torna-se determinante avaliar a coesão gerada e a capacidade da 

instituição desenvolver a sua missão em articulação crescente com os diversos 

interlocutores, desde os alunos, centros de investigação, instituições congéneres, 

empresas, entre outras. 

O planeamento é essencial na estratégia de valorização das Instituições de Ensino 

Superior e da sua articulação com as exigências e desafios da sociedade atual. 

Neste âmbito procura-se otimizar os meios disponíveis para a prossecução das 

metas traçadas, promovendo a participação das diferentes unidades que compõem 

a instituição Politecnico da Guarda na definição de ações e concretização de 

projetos. Os diferentes eixos de atuação traçados foram desenvolvidos e 

fortalecidos de acordo com a missão da instituição, existindo uma preocupação e 

um esforço continudo de qualificação das formações, de alargamentos das pacerias 

e ações com as diversas instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, 

o incentivo à investigação e a colaboração com o tecido empresarial,um reforço de 

comunicação interna e externa e uma melhoria das condições de trabalho.  

O ano de 2011 decorreu no clima de contenção orçamental que nos últimos anos 

tem vindo a atingir as instituições públicas. Ainda assim considera-se que 

globalmente foram desenvolvidas as ações programadas e alcançados os objetivos 

propostos. Verificou-se um enriquecimento de atividades desenvolvidas com 

incidência nos diferentes eixos traçados e um alargamento das relações com a 

região e a comunidade científica. Registam-se evoluções qualificadoras nos 

processos de ensino-aprendizagem, uma incorporação gradual das tecnologias de 

informação na organização e nos ambientes de ensino, um incremento das 

qualificações do corpo docente. Em simultâneo a atividade de investigação regista 

alargamento qualitativo e quantitativo e estabeleceu-se um reforço e maior 

posicionamento formativo do IPG em Cursos de Especialização Tecnológica e 

Mestrados.  
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Anexos  

Anexo I – Contas da sociedade MagicKey, Lda 

Anexo II – QUAR 2011 

Anexo III – Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados 

Anexo IV – Certificação Legal de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













R2

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Aprofundar as relações com parceiros estratégicos intensificando a participação do IPG em projectos de desenvolvimento regional, na oferta 
formativa em parceria e nas formações profissionalizantes

Dinamizar a investigação científica, contribuindo para que o IPG se afirme como um polo de conhecimento e inovação

Reforçar a qualificação do corpo docente

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes

Incrementar o sucesso escolar e a qualidade dos serviços prestados

Realizar a avaliação interna da oferta formativa

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2011 TAXA     
REALIZAÇÃO

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Instituto Politécnico da Guarda

ANO:2011

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.

Nº de artigos publicados ano N / Nº de artigos publicados 
no ano N-1

31.0 33.00 5.00 100 28.0 100.0 Atingiu

Aumentar em 5% número de artigos publicados em revistas internacionais Peso: 30.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficiência Peso: 30.0

Nº de procedimentos do SIGQ criados e aprovados 15.00 2.00 100 15.0 100.0 Atingiu

Implementação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade Peso: 20.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de CET em funcionamento no ano lectivo 2011/12 11.0 12.00 2.00 50 13.0 100.0 Atingiu

Nº de alunos inscritos em CET no ano lectivo 2011/12 258.0 280.00 20.00 260.00 50 310.0 137.5 Superou

Reforçar a oferta formativa pós-secundária (CET) Peso: 20.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de participações com comunicação em eventos 
científicos internacionais

53.0 87.0 90.00 5.00 100 199.0 215.6 Superou

Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação Peso: 20.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Número de docentes em programas de mobilidade 
internacional (IN + OUT)

15.0 24.0 26.00 3.00 50 46.0 165.4 Superou

Número de discentes em programas de mobilidade 
internacional (IN + OUT)

74.0 149.0 160.00 20.00 50 100.0 75.0 Não Atingiu

Aumentar o grau de internacionalização do IPG Peso: 40.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficácia Peso: 30.0

Objectivos Operacionais
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% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas 60.00 5.00 50 80.0 125.0 Superou

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a 
melhorar"

15.00 3.00 50 14.8 100.0 Atingiu

Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação Peso: 40.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por 
questionário aos SAS (escala de 1 a 5)

3.5 3.6 3.70 .50 40 4.0 100.0 Atingiu

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por 
questionário sobre a(s) Biblioteca(s) (escala de 1 a 5)

3.00 .50 30 3.9 113.3 Superou

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por 
questionário aos Serviços Académicos (escala de 1 a 5)

2.6 2.70 .50 30 4.2 137.0 Superou

Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados Peso: 30.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados em 
cursos de 1º ciclo no ano n / nº de alunos inscritos no 1º 
ano - 1ª vez "n" anos antos, com n= duração curso

63.4 64.00 5.00 100 53.2 90.9 Não Atingiu

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar Peso: 30.0

Qualidade Peso: 40.0

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) 
x 100

20.0 25.00 2.00 60 26.7 100.0 Atingiu

(Nº de docentes ETI com titulo de especialista / Nº total de 
docentes ETI) x 100

2.0 5.00 1.00 40 4.5 100.0 Atingiu

Aumentar a % de docentes com grau de doutor e título de especialista Peso: 30.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011

Tolerância Valor 
Crítico

PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº de cursos ministrados em parceria com outras IES 1.0 2.00 1.00 40 1.0 100.0 Atingiu

Nº de novos protocolos celebrados 10.0 12.00 2.00 25 24.0 183.3 Superou

Nº de alunos inscritos em cursos ministrados em parceria 20.0 40.00 20.00 35 31.0 100.0 Atingiu

Aumentar o nº de protocolos e as parcerias com outras instituições e empresas Peso: 40.0

INDICADORES 2009 2010 META 
2011 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Objectivos Operacionais

Técnico Superior 12.0 456.0 420.0 36.0

Assistente Técnico 8.0 384.0 416.0 -32.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 16.0 16.0 .0

Assistente Operacional * 5.0 440.0 455.0 -15.0

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 260.0 260.0 .0

1556.0 1567.0

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO
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Outros Valores

PIDDAC 150000 150000

Outras Despesas Correntes 137200 614040 -476840

Aquisições de Bens e Serviços 2697034 2570004 127030

Despesas c/Pessoal 13424022 12580706 843316

Orçamento de Funcionamento 16791327 16137291 654036

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 16941327 16137291

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação 45.0 Superou

Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados 34.5 Superou

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar 27.3 Não Atingiu

Qualidade 42.7 Superou

Aumentar a % de docentes com grau de doutor e título de especialista 30.0 Atingiu

Aumentar o nº de protocolos e as parcerias com outras instituições e empresas 48.3 Superou

Aumentar em 5% número de artigos publicados em revistas internacionais 30.0 Atingiu

Eficiência 32.5 Superou

Implementação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade 20.0 Atingiu

Reforçar a oferta formativa pós-secundária (CET) 23.8 Superou

Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com 
apresentação de comunicação

43.1 Superou

Aumentar o grau de internacionalização do IPG 48.1 Superou

Eficácia 40.5 Superou

Avaliação Final

O total de trabalhadores a exercer funções nos serviços inclui pessoal docente em regime de tempo parcial.

Os valores relativos aos recursos financeiros, são provisórios.

NOTA EXPLICATIVA

115.700 Desempenho Satisfatório

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

Gabinete de Mobilidade e Cooperação

Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

Indicadores _ Fonte de Verificação

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2010 31/12/2011
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Nº de alunos inscritos em CET no ano lectivo 2011/12

Divisao Recursos Humanos

Nº de novos protocolos celebrados

Serviços Académicos

Nº de alunos inscritos em cursos ministrados em parceria

Gabinete de Mobilidade e Cooperação

(Nº de docentes ETI com titulo de especialista / Nº total de docentes ETI) x 100

Serviços da Presidência

Serviços da Presidência

Gabinete de Avaliação e Qualidade

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

Gabinete de Avaliação e Qualidade

Nº de procedimentos do SIGQ criados e aprovados

Gabinete de Avaliação e Qualidade

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário aos Serviços Académicos (escala de 1 a 5)

Gabinete de Avaliação e Qualidade

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário sobre a(s) Biblioteca(s) (escala de 1 a 5)

Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

UDI

Escolas

Nº de artigos publicados ano N / Nº de artigos publicados no ano N-1

Serviços da Presidência

Nº de cursos ministrados em parceria com outras IES

UDI

Escolas

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais

Serviços Académicos

Nº de CET em funcionamento no ano lectivo 2011/12

Gabinete de Avaliação e Qualidade

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário aos SAS (escala de 1 a 5)

Gabinete de Avaliação e Qualidade

% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

Divisao Recursos Humanos

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100

Serviços Académicos

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados em cursos de 1º ciclo no ano n / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antos, com n= duração 
curso

Indicadores _ Fonte de Verificação



Grupo: Instituto Politécnico da Guarda

Ano: 2011

Balanço Consolidado

2010

AB AP AL AL

Imobilizado:
   Imobilizações incorpóreas:

431     Despesas de Instalação 0.00 0.00 0.00 0.00
432     Despesas de investigação e de desenvolvimento 0.00 0.00 0.00 0.00
433      Propiedade Industrial e outros direitos 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
   Imobilizações corpóreas:

421      Terrenos e recursos naturais 3 080 503.28 0.00 3 080 503.28 3 080 503.28
422      Edifícios e outras construções 14 523 079.56 3 697 355.92 10 825 723.64 10 812 524.71
423      Equipamento básico 11 884 715.49 11 549 544.84 335 170.65 461 820.61
424      Equipamento de transporte 609 502.67 407 352.67 202 150.00 239 606.63
425      Ferramentas e utensílios 629 245.05 607 546.10 21 698.95 36 450.85
426      Equipamento administrativo 7 647 150.94 7 275 540.39 371 610.55 564 392.64
428      Equipamento de Biblioteca - livros 0.00 0.00 0.00 0.00
429      Outras imobilizações corpóreas 175 243.20 154 413.69 20 829.51 22 947.51
442      Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas 0.00 0.00 0.00 0.00

38 549 440.19 23 691 753.61 14 857 686.58 15 218 246.23
   Investimentos Financeiros:

411      Partes De Capital 30 049.00 0.00 30 049.00 0.00
30 049.00 0.00 30 049.00 0.00

Circulante:
   Existências:

36      Matérias 25 792.23 25 792.23 10 158.63
33      Produtos acabados e intermédios 0.00 0.00 0.00
32    Mercadorias 6 575.96 6 575.96 30 829.34

32 368.19 0.00 32 368.19 40 987.97
Dividas de terceiros – Médio e Longo prazo

218      Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Dividas de terceiros – Curto prazo
28 Empréstimos Concedidos 0.00 0.00 0.00

211      Clientes, c/c 71 553.53 71 553.53 94 816.13
212      Alunos, c/c 269 312.38 269 312.38 274 885.50
213      Utentes, c/c 0.00 0.00 3 360.00
218      Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa 348 444.92 348 444.92 0.00 0.00

229      Adiantamentos  a fornecedores 208.68 0.00 208.68 659.33

2619      Adiantamentos  a fornecedores de Imobilizado 0.00 0.00 0.00 0.00

24      Estado e outros entes públicos 0.00 0.00 0.00 260.65
26      Outros devedores 2 124.90 0.00 2 124.90 1 941.41

691 644.41 348 444.92 343 199.49 375 923.02
Títulos negociáveis:

153      Titulos Negociáveis 0.00 0.00 0.00 0.00
18      Outras aplicações de tesouraria 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos em instituições financeiras e caixa

13      Conta no tesouro 0.00 0.00 12 804.49

12      Depósitos em instituições financeiras 1 975 188.40 1 975 188.40 1 543 757.34

11      Caixa 0.00 0.00 0.15
1 975 188.40 1 975 188.40 1 556 561.98

Acréscimos e diferimentos
271      Acréscimos de proveitos 51 496.53 51 496.53 29 833.77

272      Custos diferidos 98 636.06 98 636.06 82 200.52

150 132.59 150 132.59 112 034.29
                                Total de amortizações 23 691 753.61
                                Total de provisões 348 444.92
                                Total do activo 41 428 822.78 24 040 198.53 17 388 624.25 17 303 753.49

Código das 
contas POC 
Educação

Activo
2011



Fundos próprios
51    Património 6 127 909.27 6 066 058.75

6 127 909.27 6 066 058.75
   Reservas:

55      Ajustamentos 0.00 0.00
574      Reservas livres 0.00 0.00
575      Subsídios 0.00 0.00
576      Doações 258 346.93 257 691.34
577      Reservas decorrentes da transferência de activos 0.00 0.00

258 346.93 257 691.34
59    Resultados transitados -3 382 579.82 -4 005 769.26

88    Resultado liquido do exercício 1 107 593.02 694 059.64

-2 274 986.80 -3 311 709.62
Total dos Fundos Próprios 4 111 269.40 3 012 040.47

Passivo:
29    Provisões para riscos e encargos 0.00 0.00

0.00 0.00
   Dividas a terceiros - Curto prazo

23112+23212 Empréstimos por dívida não titulada 0 12522.83
221      Fornecedores c/c 0.00 0.00
213      Utentes 0.00 0.00
227      Cauções de fornecedores 0.00 0.00
252      Credores pela execução do orçamento 0.00 0.00
219      Adiantamentos clientes 0.00 0.00
2611      Fornecedores de imobilizado 0.00 0.00
24      Estado e outros entes públicos 3 344.44 3 527.87
26      Outros credores - Conta no tesouro 0.00 0.00
26      Outros credores 95 449.38 115 025.57

98 793.82 131 076.27
   Acréscimos e diferimentos:

273      Acréscimos de custos 996 443.19 1 772 579.29
274      Proveitos diferidos 12 182 117.84 12 388 057.46

13 178 561.03 14 160 636.75
Total do Passivo 13 277 354.85 14 291 713.02

                               Total dos fundos próprios e passivo 17 388 624.25 17 303 753.49

O Responsável O Conselho de Gestão

2010
Código das 
contas POC 
Educação

Fundos próprios e passivo 2011



Instituto Politécnico da Guarda

Ano 2011

Demonstração dos resultados consolidados

Código das 
contas POC 
Educação

Custos e perdas

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:
   Mercadorias 135 314.01 178 457.96
   Matérias 224 790.48 360 104.49 164 617.92 343 075.88

62 Fornecimentos e serviços externos 2 037 471.55 2 115 294.16

Custos com o pessoal:
641+642    Remunerações 10 088 013.13 11 274 041.86
643 a 648    Encargos sociais 1 816 065.78 2 020 679.25

649    Formação 0.00

63 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 267 138.17 14 208 688.63 248 037.57 15 658 052.84

66 Amortizações do exercício 711 447.26 859 731.19
67 Provisões do exercício 112.50 711 559.76 108 394.87 968 126.06

65 Outros custos e perdas operacionais 19 837.39 19 837.39 68 167.95 68 167.95
(A) 15 300 190.27 17 037 422.73

68 Custos e perdas financeiras 11 241.70 11 241.70 6 414.67 6 414.67
(C) 15 311 431.97 17 043 837.40

69 Custos e perdas extraordinárias 45 984.39 45 984.39 94 796.71 94 796.71
(E) 15 357 416.36 17 138 634.11

88 Resultado líquido do exercício 1 107 593.02 1 107 593.02 694 059.64 694 059.64
16 465 009.38 17 832 693.75

Código das 
contas POC 
Educação

Proveitos e ganhos

71 Vendas e prestações de serviços:
711    Vendas de mercadorias 547 413.11 477 741.91
712    Prestações de serviços 731 013.50 1 278 426.61 656 287.71 1 134 029.62

72 Impostos e taxas 2 794 056.38 2 861 182.85
Variação da produção 0.00 0.00

75 Trabalhos para a própria entidade 0.00 0.00
73 Proveitos suplementares 71 164.80 95 716.20

74 Transferências e subsídios correntes obtidos:
741    Transferências - Tesouro 0.00 0.00

742 e 743    Outras 11 909 296.03 13 360 331.65
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0.00 14 774 517.21 0.00 16 317 230.70

(B) 16 052 943.82 17 451 260.32

78 Proveitos e ganhos financeiros 14 572.81 14 572.81 5 003.54 5 003.54
(D) 16 067 516.63 17 456 263.86

79 Proveitos e ganhos extraordinários 397 492.75 397 492.75 376 429.89 376 429.89
(F) 16 465 009.38 17 832 693.75

Resumo

Resultados operacionais: (B)-(A)=
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=
Resultados correntes: (D)-(C)=
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=

O Responsável O Conselho de Gestão

Em 3 de Julho de 2011 Em 3 de Julho de 2011

752 753.55 413 837.59

2011 2010

2011 2010

2011 2010

1 107 593.02 694 059.64

3 331.11 -1 411.13
756 084.66 412 426.46



Instituto Politécnico da Guarda

Ano

Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados

Capitulo Grupo Artigo
Saldo da gerência anterior
   Execução orçamental - Fundos Próprios
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Não afectas a projectos co - financiados
         Na posse do serviço 187 593.71
   F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos co - financiados
         Na posse do serviço 0.00 187 593.71 187 593.71
De Receitas Próprias
   F.F. 415 - FEDER PO Reginal Centro
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 441 - Fundo Social Europeu - QCA III
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 480 - Outros
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 510 - Auto-Financiamento
         Na posse do serviço 1 245 208.82
   F.F. 610 - Financiamento no subsector
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 620 - Financiamento de outros subsectores 0.00
         Na posse do serviço 0.00 1 245 208.82 1 245 208.82
De Dotações Orçamentais (PIDDAC)
   F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 411 - FEDER QCA III
         Na posse do serviço 0.00
   F.F. 510 - Auto-Financiamento
         Na posse do serviço 0.00 0.00 0.00

      De receita do Estado- Fundos alheios 564.86
      De operações de tesouraria- Fundos alheios 110 671.76
      Operações extra orçamentais - IVA 0.00
   De operações de tesouraria - Fundos alheios - Caução de alojamento 0.00
   De garantias bancárias 0.00
   Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:
      Receitas do Estado

 I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço 1 544 039.15
Receitas de fundos próprios
Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Não afectas a projectos co - financiados
Correntes 11 662 624.00
Capital 200 000.00 11 862 624.00
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Investimentos do Plano
Correntes 0.00
Capital 0.00 0.00
   F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos co - financiados
Correntes 0.00
Capital 0.00 0.00
   F.F. 319 - Transferências de RG entre organismos
Correntes 46 041.67 46 041.67
Capital 27 313.20 27 313.20 11 935 978.87
Receitas Próprias
   F.F. 411 - FEDER QCA III
Correntes 5 213.37 5 213.37
   F.F. 412 - FEDER - PO Factores de competitividade
Correntes 0.00 0.00
   F.F. 441 - Fundo Social Europeu - QCA III
Correntes 0.00 0.00
   F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH
Correntes 74 204.36 74 204.36
   F.F. 480 - Outros
Correntes 106 916.60 106 916.60
   F.F. 510 - AutoFinanciamento RP
Correntes 4 158 275.69
Capital 0.00 4 158 275.69
   F.F. 540 - Transferências de RP entre organismos
Correntes 1 609.80 1 609.80

0.00 0.00 4 346 219.82
Dotações Orçamentais (PIDDAC)
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012004 102
Correntes 0.00 0.00
   F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos
Correntes 0.00 0.00 0.00

 II - Total das Receitas de Fundos Próprios 16 282 198.69
Total das Receitas do Exercício (I+II) 17 826 237.84

 III - Total Recebido do Tesouro em c/  Receitas Próprias
IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III) 17 826 237.84

Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios
   Receitas do Estado 2 233 820.13
   Operações de tesouraria 1 225 840.21
   Operações extra orçamentais - IVA 0.00

 V - Total das Retenções de Fundos Alheios 3 459 660.34
Descontos em vencimentos e salários:
   Receitas do Estado  
   Operações de tesouraria   
Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V) 21 285 898.18

2011

Código
Recebimentos



Agrupame
nto

Sub-
Agrup

Rubrica

Despesas de fundos próprios
Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE)
Despesas com Pessoal 11 594 211.48
Aquisição de bens e serviços 37 797.97
Transferências correntes 30 614.82
Aquisição de bens de capital 192 484.06 11 855 108.33
   F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos cofinanciados
Aquisição de bens e serviços 1 335.76
Transferências correntes 1 500.00 2 835.76 11 857 944.09
   F.F. 319 - Transferências de RG entre organismos
Aquisição de bens e serviços 22 064.33
Aquisição de bens de capital 540.92 22 605.25 22 605.25

 I- Total de Despesa por c/ OE 11 880 549.34
Receitas Próprias
   F.F. 411 - FEDER QCA III
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 1 165.80
Transferências correntes 5 390.00
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 6 555.80
   F.F. 412 - FEDER - PO Factores de Competitividade
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 2 111.00
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 2 111.00
   F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 20 605.21
Transferências correntes 0.00
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 3 300.02 23 905.23
   F.F. 441 - Fundo Social Europeu - QCA III
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 56 899.03
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 56 899.03
   F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 40 125.55
Transferências correntes 5 043.10
Outras despesas correntes 5 445.00
Aquisição de bens de capital 0.00 50 613.65
   F.F. 480 - Outros
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 578.30
Transferências correntes 47 393.35
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 47 971.65
   F.F. 510 - AutoFinanciamento RP
Despesas com Pessoal 986 401.22
Aquisição de bens e serviços 2 355 424.05
Transferências correntes 186 919.07
Outras despesas correntes 61 637.25
Aquisição de bens de capital 142 155.94
Activos Financeiros 30 049.00 3 762 586.53
   F.F. 610 - Financiamento no subsector (OOA)
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 0.00
Transferências correntes 0.00
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00
   F.F. 620 - Financiamento de Outros Subsectores
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 0.00
Transferências correntes 0.00
Outras despesas correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00 3 950 642.89
Dotações Orçamentais (PIDDAC)
   F.F. 311 - Receitas Gerais (OE)
Despesas com Pessoal 0.00
Aquisição de bens e serviços 0.00
Transferências correntes 0.00
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00
   F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00
   F.F. 411 - FEDER QCA III
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00
   F.F. 51 - Auto-Financiamento
Aquisição de bens de capital 0.00 0.00 0.00

 II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias 3 950 642.89
Total da Despesa do Exercício I+II 15 831 192.23

III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias 0.00
 IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III) 15 831 192.23

Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:
   Receita do Estado                  2 233 922.68
   Operações de tesouraria   1 245 594.87
   Operações extra orçamentais - IVA 0.00

 V - Total da Despesa de Fundos Alheios 3 479 517.55

Código
Pagamentos



Agrupame
nto

Sub-
Agrup

Rubrica

Código
Pagamentos

Saldo para a gerência seguinte
   Execução orçamental - Fundos Próprios
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)
         Na posse do serviço         235 508.78 235 508.78 235 508.78
         De investimentos do Plano 1 648 300.21 1 648 300.21 1 648 300.21
      De receita do Estado - Fundos Alheios 462.31
      De operações de tesouraria - Fundos Alheios 90 917.10
      Operações extra orçamentais - IVA 0.00
Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro
      Receitas do Estado      

VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço 1 975 188.40
Descontos em vencimentos e salários: 
   Retidos na fonte e considerados pagos:
      Receitas do Estado     462.31
      Operações de tesouraria          90 917.10

Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI) 21 285 898.18
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Anexo ao balanço consolidado e à demonstração dos resultados consolidados 

 

 

As Demonstrações Financeiras e Anexos do Grupo Instituto Politécnico da Guarda foram elaboradas de acordo com a 

legislação em vigor (Portaria 794/2000 de 20 de Setembro). 

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade para o Sector da Educação, 

sendo que as omissas ou não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a análise das demonstrações 

financeiras. 

 

I - Informações relativas às entidades incluídas na consolidação e a outras 

1. Denominação e sede das Entidades incluídas na consolidação: 

Entidade-mãe 

Instituto Politécnico da Guarda - Serviços Centrais 

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 0 04 18 01 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 Acção Social foi efetuada no respeito pelo estabelecido no n.º 4 do artigo 

5º da Portaria 794/2000 de 20 de Setembro 

 Serviços de Acção Social (SAS) 

Rua Soeiro Viegas nº 6, 6300-758 Guarda 

Os Serviços de Acção Social estão sob a tutela do Ministério da Educação e Ciência, com a classificação orgânica 11 

0.04.18.25 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. Pessoal ao serviço 

O número de efetivos de pessoal docente e não docente reportado a 31 de Dezembro de 2011 pertencentes à entidade-

mãe é: 

 

Relação 

jurídica de 

emprego / 

Cargo / 

carreira / 

grupo

Nomeação 

definitiva

CT em 

Funções 

Públicas 

por tempo 

indetermi

nado

CT em 

Funções 

Públicas a 

termo 

resolutivo 

certo

Comissão 

de Serviço 

no âmbito 

da LVCR

CT no 

âmbito do 

Código do 

Trabalho

Total

Técnico 

Superior
22 22

Assistente 

técnico
48 48

Assistente 

operacional
37 11 48

Informático 9 9

204

4

Dirigente 

intermédio
1 1

Dirigente 

superior
1 3

Docente 

Ensino 

Superior 

102 96 6

Total 3631 219 133 10 0

Outro 

Pessoal
1 26 27
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O número de efetivos de pessoal não docente reportado a 31 de Dezembro de 2011 pertencentes à entidade controlada 

é: 

 

Relação 

jurídica de 

emprego / 

Cargo / 

carreira / 

grupo

Nomeação 

definitiva

CT em 

Funções 

Públicas 

por tempo 

indetermi

nado

CT em 

Funções 

Públicas a 

termo 

resolutivo 

certo

Comissão 

de Serviço 

no âmbito 

da LVCR

CT no 

âmbito do 

Código do 

Trabalho

Total

Técnico 

Superior
4 4

Assistente 

técnico
4 4

Assistente 

operacional
42 2 44

Informático 0

Total 530 50 2 1 0

Outro 

Pessoal
0

Docente 

Ensino 

Superior 

0

1

Dirigente 

intermédio
0

Dirigente 

superior
1

 

 

V - Informações relativas a políticas contabilísticas 

18. Bases de apresentação, princípios contabilísticos e critérios valorimétricos. 

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas tendo por base os registos contabilísticos das entidades 

incluídas no perímetro de consolidação referidas na nota 1, e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 

aceites para as instituições do sector público da educação em Portugal. 

Todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras foram consolidadas pelo método da simples agregação, 

após eliminação de todas as transações e saldos ocorridos entre as entidades incluídas do perímetro de consolidação. 

No exercício económico de 2011 foram utilizados os seguintes critérios valorimétricos: 

a) Imobilizações  

i - Os bens do ativo imobilizado adquiridos ou obtidos por cedência, transferência e doação até 31/12/2011, com 

exceção dos edifícios e viaturas encontram-se valorizados ao custo histórico. 

ii – O cálculo das amortizações foi efetuado com base nas taxas definidas na Portaria 671/2000 de 17 de Abril, que 

regulamenta o Cadastro e Inventário de Móveis do Estado (CIME). 

iii - Os livros e publicações foram totalmente amortizados no exercício. 
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iv - Os terrenos e edifícios foram objeto de avaliação com base no valor patrimonial atribuído em 2004 para efeitos 

fiscais. 

 

b) Existências 

As mercadorias e matérias - primas encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, sendo o método de custeio o custo 

médio de aquisição. 

c) Especialização de exercícios 

Todas as entidades incluídas na consolidação procedem ao registos dos seus custos e proveitos de acordo com o 

princípio da especialização dos exercícios, tendo as diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as 

correspondentes receitas e despesas geradas, sido registadas nas rubricas de Acréscimos e Diferimentos. 

d) Subsídios 

As Transferências de Capital obtidas do Orçamento de Estado ou outras entidades foram registadas na rubrica 

Proveitos Diferidos, sendo reconhecidas nas Demonstrações de Resultados proporcionalmente às amortizações dos 

bens adquiridos com recurso àquelas. 

Este procedimento tem em vista o reconhecimento do benefício resultante do uso desses bens nos exercícios em que 

fruto do registo das respetivas amortizações foi reconhecido o seu custo. 

e) Férias e Subsídios de Férias 

A responsabilidade com férias e subsídios de férias é registada como custo do ano em que o pessoal adquire o direito 

ao gozo das férias. Em consequência, o valor de férias e dos subsídios de férias vencido e não pago à data do balanço 

foi estimado e incluído na rubrica de “Acréscimos de custos”.  
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VI – Informações relativas a determinadas rubricas 

 

22. Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo imobilizado 

Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço consolidado e nas respetivas 

amortizações constam dos quadros que se seguem: 

Ativo Bruto 

GRUPO IPG 

Rubrica Saldo Inicial Aquisições  Regularizações 
Transferência e 

Abates 
Saldo Final 

De Imobilizações incorpóreas           

Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propriedade industrial e outros 

direitos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De Imobilizações corpóreas           

Terrenos e recursos naturais 3.080.503,28 0,00 0,00 0,00 3.080.503,28 

Edifícios e outras construções 14.347.632,29 179.958,36 -4.287,88 223,21 14.523.079,56 

Equipamento e material básico 11.966.230,45 69.325,00 0,00 150.839,96 11.884.715,49 

Equipamento de transporte 590.548,35 0,00 19.951,92 997,60 609.502,67 

Ferramentas e utensílios 627.639,28 1.930,77 0,00 325,00 629.245,05 

Equipamento administrativo  7.590.315,16 112.637,60 0,00 55.801,82 7.647.150,94 

Equipamento de biblioteca - Livros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras imobilizações corpóreas 171.490,02 4.694,38 0,00 941,20 175.243,20 

Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  38.374.358,83 368.546,11 15.664,04 209.128,79 38.549.440,19 

Investimentos Financeiros           

Partes de capital 0,00 30.049,00 0,00 0,00 30.049,00 

  0,00 30.049,00 0,00 0,00 30.049,00 

  

Amortizações e provisões 

 
Grupo IPG 

Rubrica Saldo Inicial Reforços Regularizações Saldo Final 

De Imobilizações incorpóreas         

Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenças 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

De Imobilizações corpóreas         

Edifícios e outras construções 3.535.107,58 166.408,59 -4.160,25 3.697.355,92 

Equipamento e material básico 11.504.409,84 187.133,34 -141.998,34 11.549.544,84 

Equipamento de transporte 350.941,72 37.456,63 18.954,32 407.352,67 

Ferramentas e utensílios 591.188,43 6.403,65 9.954,02 607.546,10 

Equipamento administrativo  7.025.922,52 311.906,45 -62.288,58 7.275.540,39 

Equipamento de biblioteca - Livros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras imobilizações corpóreas 148.542,51 2.138,60 3.732,58 154.413,69 

Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
23.156.112,60 711.447,26 -175.806,25 23.691.753,61 
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31. Vendas e prestações de serviços 

As vendas e prestações de serviços foram na totalidade efetuadas no mercado interno e o valor líquido consolidado das 

vendas e prestação de serviços tem a seguinte desagregação: 

Conta POC - E Vendas   

71111 Fotocópias impressos e publicações 5.596,33 

71112 Cadernos de encargos 0,00 

71113 Senhas de cantina 0,00 

71114 Livros e documentação 26,60 

71114 Papelaria e Reprografia 12.782,46 

71115 Produtos alimentares e bebidas 265.731,19 

71116 Produtos vendidos em máquinas 0,00 

71119 Outros bens 56.766,70 

711211 Refeições de alunos 139.087,45 

711212 Refeições de funcionários 57.850,95 

711214 Refeições para fora 2.257,20 

711219 Outras refeições 7.314,23 

7113 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 

7114 Produção e exploração agrícola 0,00 

7117 Devolução de vendas   0,00 

  TOTAL  547.413,11 

Conta POC - E Prestação de Serviços   

7121 Serviço de alimentação 0,00 

7122 Serviços de alojamento 327.791,28 

7124 Realização de trabalhos gráficos 0,00 

71251 Realização de estudos 77.012,62 

71252 Assistência técnica 0,00 

71253 Ensaios 6.041,00 

71253 Aluguer polidesportivo 0,00 

71254 Análises 10.296,49 

71255 Certificações 2.395,00 

71256 Protocolos 101.456,62 

71259 Outros serviços prestados ao exterior 0,00 

7126 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 0,00 

7127 Descontos e abatimentos em prestações de serviços 0,00 

7128 Serviços de laboratório 0,00 

71291 Ações de formação 19.515,30 

71292 Inscrições em seminários e congressos 38.292,64 

71293 Monitoria 32.251,30 

71294 Sociais, recreativos, culturais e desporto 8.398,50 

71295 Formação contínua de professores 5.800,00 

71299 Outros serviços diversos 101.762,75 

7127 Devolução de prestação de serviços 0,00 

  TOTAL  731.013,50 

  Total das Vendas e Prestações de Serviços 1.278.426,61 

 

34. Remunerações dos membros dos Órgãos de Gestão 

O valor das remunerações pagas aos membros dos Órgãos de Gestão pelo desempenho de suas funções na Entidade - 

mãe foram as seguintes: 

Órgão 
Remunerações líquidas na 

Entidade-Mãe 

 - Presidente 51.384,05 

 - Vice-Presidente 43.568,28 

 - Administrador dos SC 30.563,52 

 - Administrador dos SAS 30.956,83 
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38. Indicação e Comentários das Contas cujos conteúdos não são comparáveis com os do exercício anterior 

No presente exercício foi decidido contabilizar a responsabilidade com férias e subsídios de férias vencida em 31 de 

Dezembro de 2011 relativamente ao pessoal do quadro permanente. 

Em termos de contas de balanço verifica-se um saldo na rubrica de “Acréscimos de custos” pelo montante de 

996.443,19€. 

 

39. Demonstração consolidada dos resultados financeiros 

2011 2010 2011 2010

Juros suportados 700,61 152,47 Juros obtidos 14.572,81 5.003,54

Perdas em entidades ou subentidades 0,00 0,00 Ganhos em entidades ou subentidades 0,00 0,00

Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 Rendimentos de participações de capital 0,00 0,00

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0,00

Outros custos e perdas financeiros 10.541,09 6.262,20 Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,00

Resultados financeiros 3.331,11 -1.411,13

TOTAL 14.572,81 5.003,54 14.572,81 5.003,54

Custos e Perdas Proveitos e ganhos
Exercícios Exercícios

 

 

 

40. Demonstração consolidada dos resultados extraordinários 

 

2011 2010 2011 2010

Transferência de capital concedidas 0,00 0,00 Restituições de impostos 0,00 0,00

Dividas incobráveis 35.647,95 2.501,69 Recuperação de dívidas 0,00 0,00

Perdas em existências 0,00 0,00 Ganhos em existências 9.702,02 48,70

Perdas em imobilizações 743,75 551,48 Ganhos em imobilizações 0,00 0,00

Multas e penalidades 200,00 99,88 Benefícios de penalidades contratuais 0,00 0,00

Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 0,00 Reduções de amortizações e de provisões 46.266,17 725,20

Correcções relativas a exercícios anteriores 9.392,69 89.292,02 Correcções relativas a exercícios anteriores 935,15 14.293,40

Outros custos e perdas extraordinários 2.351,64 Outros proveitos e ganhos extraordinários 340.589,41 209.939,81

Outros  0,00 0,00 Outros 0,00 0,00

Resultados extraordinários 351.508,36 130.210,40

TOTAL 397.492,75 225.007,11 397.492,75 225.007,11

Custos e Perdas Proveitos e ganhos
Exercícios Exercícios
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VII – Informações diversas  

45. Outras informações consideradas relevantes 

Decomposição da conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos 

Conta PocE Descrição Valor Percentagem 

62211 Eletricidade 202.984,01 9,96 

62212 Combustíveis 102.456,20 5,03 

62213 Água 78.240,20 3,84 

62214 Outros fluídos 183.872,50 9,02 

622159 Utensílio diversos  3.668,62 0,18 

62216 Livros e documentação técnica 207,56 0,01 

622171 Material de escritório diverso 25.363,64 1,24 

622712 Consumíveis de informática  22.269,84 1,09 

62218 Artigos para oferta  9.668,65 0,47 

62219 Rendas e alugueres  32.511,37 1,60 

62221 Despesas de representação 179,87 0,01 

62222 Comunicação  77.078,27 3,78 

62223 Seguros  14.799,47 0,73 

62225 Transportes de mercadorias 3.317,58 0,16 

62226 Transportes de pessoal  450,00 0,02 

62227 Deslocações e estadas  121.330,88 5,95 

62229 Honorários  219.345,90 10,77 

622322 Conservação e reparação de edifícios 6.053,54 0,30 

622323 Conservação e reparação de equipamento básico 25.710,52 1,26 

622324 Conservação e reparação de viaturas 8.143,67 0,40 

622325 Conservação e reparação de elevadores 9,90 0,00 

622326 Conservação e reparação de equipamento administrativo 5.882,14 0,29 

622328 Conservação e reparação diverso 675,29 0,03 

622329 Conservação e reparação de outras imobilizações 14.669,31 0,72 

62233 Publicidade e Propaganda 45.147,25 2,22 

622341 Serviços de limpeza, higiene e conforto 158.509,97 7,78 

622342 Fornecimentos - limpeza, higiene e outros 32.387,02 1,59 

62235 Vigilância e segurança 88.279,37 4,33 

622363 Estudos e pareceres + Exploração software 3.656,34 0,18 

622364 Serviços de auditoria 631,81 0,03 

622365 Serviços de consultadoria 1.953,80 0,10 

622366 Trabalhos tipográficos 61.093,43 3,00 

622367 Análises laboratoriais 922,50 0,05 

622369 Outros Trabalhos Especializados 92.897,99 4,56 

62237 Lúdico e didático 2.083,30 0,10 

62239 Produtos Químicos e farmacêuticos 1.952,24 0,10 

62240 Produtos vendidos nas farmácias 106,17 0,01 

62241 Material de consumo clínico 205,98 0,01 

62243 Mat. De Educação, cultura e recreio 6.846,48 0,34 

62244 Licenciamento temporário 58.026,30 2,85 

62247 Consumos laboratoriais 48.618,44 2,39 

62251 Prémios e condecorações 13,90 0,00 

62252 Seminários, exposições e similares 350,99 0,02 

62254 Alimentação - Refeições confecionadas 86,10 0,00 

62256 Assistência Técnica 99.084,32 4,86 

622981 Outros fornecimentos 73.443,82 3,60 

622982 Outros serviços 102.285,10 5,02 

  Total 2.037.471,55 100,00 
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Custos com pessoal 

Decomposição da conta 64 – Custos com o Pessoal: 

Conta PocE Descrição Valor Percentagem 

        

6411 Vencimentos 248.170,01 2,08 

6412 Subsídios de férias e Natal 24.214,14 0,20 

6413 Suplementos de remunerações 22.852,29 0,19 

6419 Outras remunerações 1.330,76 0,01 

64211 Pessoal dos quadros 8.204.697,70 68,92 

64212 Pessoal com contrato a termo certo 14.465,69 0,12 

64213 Pessoal em qualquer outra situação 22.885,61 0,19 

64221 Trabalho extraordinário 26.471,63 0,22 

64223 Abono para falhas 3.963,31 0,03 

64224 Subsidio de alimentação 351.860,27 2,96 

64225 Ajudas de custo 41.884,08 0,35 

64228 Outros suplementos 88.192,03 0,74 

64231 Subsidio familiar a crianças e jovens 11.918,83 0,10 

64232 Outras prestações familiares 504,86 0,00 

6424 Subsidio de ferias e natal 827.041,88 6,95 

6425 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 41.827,49 0,35 

6426 Subsídio de parentalidade 40.801,31 0,34 

6429 Outras remunerações 114.931,24 0,97 

6451 Assistência doença dos funcionários públicos 251.768,43 2,11 

6452 Segurança social dos funcionários 1.218.581,65 10,24 

6453 Segurança social - Regime geral 285.608,69 2,40 

646 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 5.774,10 0,05 

6481 Despesas de saúde 9.521,96 0,08 

6482 Seguros de saúde 3.249,34 0,03 

6483 Formação 41.270,55 0,35 

6486 Indemnizações por cessação de funções 291,06 0,00 

  Total 11.904.078,91 100,00 

 

 

Acréscimos e diferimentos: 

Saldo inicial 29.833,77 D

Regularizações de 2010 28.481,07 C

Alojamento 50.143,83 D

Saldo final 51.496,53 D

Conta 271 - Acréscimos de proveitos

 

 

Saldo inicial 82.200,52 D

Seguros 8.770,65 D

Outros serviços 65.082,48 D

Regularizações - ano anterior 57.417,59 C

Saldo final 98.636,06 D

Conta 272 - Custos diferidos
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Saldo inicial 1.772.579,29 C

Regularizações - ano anterior 1.772.579,29 D

Contratos de manutenção 3.582,49 C

Férias e subsídio férias de 2011 931.553,26 C

Comunicações 4.093,52 C

Electricidade 15.576,51 C

Licenciamento software 307,50 C

POC's 198,14 C

Água 5.627,10 C

Gás 34.909,14 C

Compras - Mercadorias 390,72 C

Compras - Matérias - Primas 102,00 C

Outros 102,81 C

Saldo final 996.443,19 C

Conta 273 - Acréscimos de custos

 

 

Conta 274 - Proveitos diferidos 

Saldo inicial 12.388.057,46 C 

  
 

  

Subsídios para investimento 189.031,44 C 

Saldos da conta de gerência 2011 3.298,54 D 

Diferimento das propinas 238.027,55 C 

Regularizações - ano anterior 629.700,07 D 

  
 

  

Saldo final 12.182.117,84 C 

 

  

Demonstração da divergência entre o Mapa de Fluxos de Caixa Consolidado e as Disponibilidades: 

 

Designação Grupo IPG 

73 - Fluxos de Caixa 1.975.188,40 € 

11 - Caixa + 12 - Depósitos à Ordem 1.975.188,40 € 

Diferença 0,00 € 

 

 

  O Conselho de Gestão 
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