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NOTA INTRODUTO RIA 

Dando cumprimento à legislação em vigor, este Relatório de Actividades e Gestão 

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

2013, descreve as principais atividades realizadas, inventaria as formações 

desenvolvidas, os recursos existentes, os serviços prestados e analisa a sua 

performance em termos económico-financeiros, apresentando as respetivas 

demonstrações Financeiras Consolidadas. 

Ao abrigo 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 - UDI 

(com estatuto de unidade orgânica), e unidades orgânicas de suporte à atividade 

académica, às atividades de gestão e de serviços à comunidade académica. 

As atividades desenvolvidas procuraram enquadrar-se nos objectivos delineados no 

Plano de Atividades para o ano 2013 e estruturadas de acordo com o Plano 

Estratégico 2010-14. 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, da política de cooperação no âmbito do 

CSISP (Conselho Superior dos Institutos Superiores Politécnicos) e das estratégias 

de parcerias com a Politécnica. 

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 2013, quer ao nível da conjuntura económica, quer do 

ensino superior, bem como uma caracterização 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 2013 e identificados os desenvolvimentos e 

condicionalismos mais marcantes nesse período; 

 Numa segunda parte é apresentada uma síntese das atividades realizadas 

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

objetivos estratégicos estabelecidos; 

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

consolidada da Instituição.  
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1. O ENSINO SUPERIOR EM 
PORTUGAL 

Portugal é um país onde mais compensa investir num curso universitário. O "ensino 

superior traz benefícios económicos consideráveis, especialmente em Portugal". Em 

2010, nos países da OCDE, em média, um indivíduo com ensino superior pode 

esperar ganhar mais 64% do que com o ensino secundário, enquanto que, em 

Portugal, esse valor se situa nos 70%, defende o estudo “Education at a Glance 

2013”.1 

 

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

at a Glance 2013”, aponta, entre outras, as seguintes conclusões: 

 Portugal tinha, em 2011, cerca de 15% de diplomados entre a população 

com 25 e 64 anos de idade. No mesmo período, o valor equivalente (em 

média) para a OCDE era de 32% e para a UE21 de 29%.  

 Para o ensino secundário completo (12.º ano ou equivalente), os dados são 

os seguintes: 17%, para Portugal, 44%, para a OCDE e 48% para a UE21.  

 Em 2010, os gastos médios per capita (em dólares americanos ajustados 

por paridades do poder de compra), eram de 8.882, para o secundário, e de 

10.578 para o ensino superior e a ciência (5.843 sem a 

investigação/ciência), em Portugal, e de 9.014 e 13.528 (9.274 sem a 

ciência), para a OCDE, e 9,471 e 12.856 (8.734 sem a ciência), para a 

UE21.  

 

Todavia, desde o início do programa da troika os cortes na Educação têm sido 

brutais, reforçando muitíssimo os atrasos de Portugal nestes domínios. Os dados do 

Eurostat, mostram que, em 2013:  

o 29,2% dos portugueses entre os 30 e os 34 anos eram licenciados, 

registando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O valor 

continua longe da média na Europa dos 28 (36,8%) e mais longe 

ainda da meta de 40% que Portugal teria de alcançar em 2020.  

o para uma amostra de jovens entre os 18 e os 24 anos, indicam um 

valor de abandono escolar de 19,2%. Um recuo em relação a 2012, 

que registou 20,8%, contudo trata-se da terceira maior ao nível da 

Europa 28, e muito longe ainda da meta para 2020 que é de 10%. 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/edu/Portugal_EAG2013%20Country%20Note.pdf  

http://www.oecd.org/edu/Portugal_EAG2013%20Country%20Note.pdf
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O gráfico abaixo ilustra que as despesas em educação, em % do PIB, em 2012, 

registaram os níveis mais baixos (4%) da última década, recuando para valores 

próximos dos registados no final da década de 80. 

  

Figura 1: Despesas do Estado com a Educação 

 

É certo que na última década o ensino superior em Portugal conheceu 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.  

 

No entanto, 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. A este dado, acrescenta-seo 

facto de, posteriormente, do conjunto de ciclos de estudos submetidos a 

acreditação preliminar junto da A3ES, 8% (337) foram terem sido descontinuados 
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durante o processo de acreditação preliminar, por decisão voluntária das 

instituições. 

 

O actual contexto económico e social, a para de uma tendência demográfica de 

redução dos efectivos escolares, vem projectando no ensino superior portugês 

grades desafios e preocupações, no sentido de sustentabilidade da oferta formativa 

existente e da sua adequação ao mercado de trabalho. 

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 

2012/13, revelam uma tendência crescente, apenas contrariada no ano letivo de 

2003/04 e nos últimos 3 anos. Globalmente, desde o ano 2000, regista-se uma 

redução de 2,4% do número total de vagas, que se deve à forte perda de peso do 

ensino superior privado (-19,7%), que contraria o acréscimo de 10,5% no Ensino 

Superior Público, correspondente a mais 5.066 novas vagas. Em termos 

percentuais o maior crescimento é registado no ensino politécnico público com 

14,5%: 

 

Quadro 1: Evolução da oferta de vagas no ensino superior 2000-2012 

 Fonte: GPEARI/MEC 

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 2011/12 2012/13

Ensino Superior Público 48 042 49 355 49 740 46 408 47 138 47 433 47 365 49 584 51 081 52 209 54 284 54 311 53 108

 Universitário 26 847 27 281 27 441 25 681 26 068 26 129 26 163 26 702 27 013 27 609 28 914 29 041 28 838

 Politécnico 21 195 22 074 22 299 20 727 21 070 21 304 21 202 22 882 24 068 24 600 25 370 25 270 24 270

Ensino Superior Privado 36 088 35 915 35 690 34 022 34 130 36 498 36 782 36 646 38 364 39 692 35 529 32 572 28 990

 Universitário 24 114 23 950 23 205 22 103 22 433 23 971 23 937 23 001 24 400 25 451 22 553 20 939 18 460

 Politécnico 11 974 11 965 12 485 11 919 11 697 12 527 12 845 13 645 13 964 14 241 12 976 11 633 10 530

TOTAL 84 130 85 270 85 430 80 430 81 268 83 931 84 147 86 230 89 445 91 901 89 813 86 883 82 098
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Figura 2: Evolução de vagas por subsistemas: 2000/01 a 2012/13 
Fonte: GPEARI/MCE 

 

 

 

Figura 3: Variação do número de vagas entre 2000/01 e 2012/13 

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 até 
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2009/10, evidenciando na actualidade uma redução de vagas. Asssinale-se que na 

globalidade das áreas de formação existe uma redução de vagas, quer por via da 

racionalização da oferta, quer pelos processos de avaliação e acreditação 

desencadeados pela A3ES, que são particularmente evidenciados no subsistema de 

ensino superior privado: 

 

 

 
 

Figura 4: Evolução das vagas no Ensino Superior por áreas de formação entre 2000/01 e 2012/13  

Fonte: GPEARI/MEC 

 
 

Relativamente ao número de estudantes inscritos (excluindo CET), a análise aos 

últimos anos, mostra que, o peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo as 

escolas politécnicas integradas em Universidades) que se tem situado entre os 35-

39% do total, alcançou o valor mais baixo no último ano (35,1% do total de 

estudantes inscritos no ensino superior público). Assinale-se ainda que desde o ano 

2000, o Ensino superior privado perde alunos consecutivamente que, no conjunto, 

representam menos 46.883 inscritos, isto é uma redução de 41,1%. 

 

Quadro 2: Inscritos por Subsistema de ensino, de 2000/2001 a 2012/2013 (excluindo CET) 

Fonte: GPEARI/MEC 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 b) 2007/08 2008/09 c) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Ensino Superior Público 273 530 284 789 290 532 288 309 282 273 275 521 275 321 284 333 282 438 293 828 307 978 311 574 303 710

 Universitário 171 735 176 303 178 000 176 827 173 897 171 575 169 449 175 998 175 465 183 806 193 106 197 912 197 036

 Politécnico 101 795 108 486 112 532 111 482 108 376 103 946 105 872 108 335 106 973 110 022 114 872 113 662 106 674

Ensino Superior Privado 114 173 111 812 110 299 106 754 98 664 91 791 91 408 92 584 90 564 89 799 88 290 78 699 67 290

 Universitário 81 544 78 592 75 993 72 774 66 478 61 197 60 094 60 732 60 230 60 174 60 452 55 147 48 716

 Politécnico 32 629 33 220 34 306 33 980 32 186 30 594 31 314 31 852 30 334 29 625 27 838 23 552 18 574

Subtotal (Ensino Superior) 387 703 396 601 400 831 395 063 380 937 367 312 366 729 376 917 373 002 383 627 396 268 390 273 371 000

Subsistema de ensino
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Figura 5: Evolução do número de inscritos no ensino superior de 2000/01 a 2012/13 

 

Refira-se que o controlo de vagas e a tendência de evolução dos candidatos ao 

ensino superior, por via do comportamento demografico, leva a que o número de 

inscritos no ensino superior tenha tendência a decrescer. Esta tendência de 

decrescimento dos últimos anos, explica-se, ainda e entre outros aspetos, pelo 

abrandamento acentuado da capacidade de atração de novos públicos, em 

particular dos Maiores de 23 anos: 
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Figura 6: Inscritos e aprovados nas provas de Maiores de 23 anos 

Fonte: GPEARI/MEC 

 

No tocante à formação em Cursos de Especialização Tecnoloógica assistiu-se a um 

alargamento desta oferta formativa, que, no ano 2012/13, representava 7.453 

alunos, sendo que a grande maioria se encontravam no subsistema Politécnico 

Público (78,5%). Estas formações conheceram uma progressão significativa pelos 

estudantes que podem obter um certificado profissional de nível V e 

simultaneamente podem prosseguir estudos no ensino superior. 

 
Quadro 3: Inscritos em CET por subsistema de ensino de 2004/05 a 2012/13 

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. Reafirme-se que as 

maiores perdas nesta década são nas áreas da Educação (-62,3%), Agricultura (-

33,7%) e Ciências, Matematicas e Informática (-13,3%). 

 

Figura 7: Evolução do número de inscritos por área de formação - 2000/01 a 2012/13 

Fonte: GPEARI/MEC 

Subsistema 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Ensino Superior Público  277 1 017 1 913 4 359 5 149 5 244 6 054 6 014 6 191

 Universitário  217  546  118  59  223  438  527  355  337

 Politécnico  60  471 1 795 4 300 4 926 4 806 5 527 5 659 5 854

Ensino Superior Privado  17  242  340  452  683  970 1 123 1 050 1 262

 Universitário  0  211  326  430  590  773  884  935 1 110

 Politécnico  17  31  14  22  93  197  239  115  152

Subtotal (CET)  294 1 259 2 253 4 811 5 832 6 214 7 177 7 064 7 453
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Na Figura 8 resume-se a variação de estudantes inscritos desde ao ano 2000, no 

qual se confirma o acréscimo do sistema de ensino superior público (+11%) e forte 

quebra verificada no ensino superior privado (41,1%). Há a assinalar que as perdas 

no subsistema privado tem similar expressão quantitativa, quer no universitário, 

quer no politécnico, com quebras superiores a 40%. No subsistema público, o 

acréscimo é mais acentuado no universitário (14,7%). 

 

Figura 8: Variação de inscritos por subsistema 2000/01 a 2012/13 

Fonte: GPEARI/MEC 

 

Todavia, juntando o lado da oferta e da procura, ou seja, analisando o número de 

vagas, de candidatos e colocados (inscritos), temos uma visão mais global e 

concreta do fenómeno actual, complexo, que afecta sobretudo o ensino superior 

politécnico: o desfasamento entre oferta (número de vagas) e procura (número de 

candidatos), revela a necessidade urgente de adoptar políricas públicas que 

garantam a sustentabilidade das instituições, sobretudo as localizadas no interior 

do país, como é o caso do IPG: 
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Figura 9: Número de vagas, candidatos e colocados no ensino superior 

Fonte: GPEARI/MEC 

A austeridade e as medidas de contenção orçamental em Portugal, decorrentes do 

pedido de ajuda financeira à troika que marcaram os últimos anos, acentuaram-se 

no ano de 2013. O ensino superior sentiu profundamente estes “cortes” 

orçamentais que ameaçam o funcionamento de algumas instituições e sobretudo 

condicionam a capacidade de iniciativa e o desenvolvimento de redes colaborativas 

alargadas, a actualização e qualificação dos recursos e infraestruturas formativas e 

de apoio à investigação. 

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, no entanto, não tem sido suficiente para 

evitar alguma contestação estudantil e um aumento significaivo de abandonos por 

dificuldades económicas, bem como o avolumar das situações de incumprimento no 

pagamento de propinas e serviços, sobretudo de alojamento, nos serviços de acção 

social. O reconhecimento deste problema levou já as autoridades a anunciar um 

programa (RETOMAR) de apoio ao regresso dos estudantes ao ensino superior, 

desconhecendo-se no entanto se e quando o mesmo irá ser implementado. 

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) cumpriu em 2013 

o quinto ano do seu mandato. Nestes anos, a acção 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 
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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 seleccionadas as primeiras instituições param o lançamento deste 

processo em regime experimental; na selecção dos alunos para o exercício 

experimental da sua participação como membros das Comissões de Avaliação 

Externa. 

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

prévias dos ciclos de estudos em funcionamento e completou-se a fase de 

preenchimento electrónico dos pedidos de acreditação de novos ciclos de estudos 

para 2014/15. 

No entanto, verifica-se que o sistema de ensino superior está, ainda, numa 

dinâmica de transformação na medida em que as instituições têm vindo a ajustar a 

sua oferta formativa por forma a cumprir os padrões mínimos de qualidade e para 

aumentar a eficiência da instituição face às atuais restrições de financiamento, o 

que tem levado quer à criação de novos ciclos de estudos, quer ao encerramento 

de ciclos de estudos que no início obtiveram acreditação preliminar.
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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 orgânica2 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 3 ), 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 

                                                           
2 Os novos Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de Setembro 
3
 Por força da redução acentuada do número de inscritos em regime pós-laboral, inciou-se já o processo 

de suspensão/supressão desta tipologia de ensino, estando atualmente a funcionar apenas os anos 
terminais dos 2 cursos que funcionaram nesta modalidade (Contabilidade e Gestão de Recursos 
Humanos) 
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programas académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em 

competências.  

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

 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; 
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 Elaboração de relatórios relativos à melhoria da qualidade; 

 Outras atribuições fora do âmbito do SIGQ. 

 

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. Tem alargado as competências formativas em 

desporto e educação física e na área da comunicação, com o reforço dos 

equipamentos dos seus laboratórios e qualificação do corpo docente, permitindo 

responder às exigências formativas e da agência de acreditação. 

 

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, projectando a sua colaboração a 

empresas nacionais e promovendo estudo em processso de colaboração 

internacional com diversas IES e centros de investigação. 

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

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 

competências para alargar a oferta formativa, nomeadamente em novas 

licenciaturas e formações transversais com outras escolas e instituições. Tem 

registado um incremento da investigação produzida, da ligação a centros de I&D 

nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de produtos e serviços à 

comunidade. 

 

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 

dois Mestrados: em Gestão e Sustentabilidade em Turismo, criado em parceria com 

javascript:openWinGaleria('fotografia.asp?foto=99')
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o Instituto Politécnico de Leiria e o Mestrado em Turismo e Tecnologias de 

Informação e Comunicação 4 , criado em parceria com a Universidade da Beira 

Interior. 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. 

 

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, tendencialmente aplicada, o empreendedorismo, a 

                                                           
4
 Por não se ter alcançado um número mínimo de candidatos, nenhum destes cursos se encontra em 

funcionamento no ano letivo em curso. 
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aproximação às empresas por via das capacidades técnicas instaladas, 

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; 

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. 

Esta Unidade de Investigação, tendo procurado consolidar os princípios que 

sustentam a sua criação e dinamizado as atividades de investigação, as relações 

com o exterior e o empreendedorismo, de acordo com o seu quadro estratégico de 

atuação. A sua ligação à comunidade exterior tem sido potenciada, quer por via do 

significativo acréscimo de produção científica registada, da dinamização de eventos 

técnico-cientificos, do fomento de formações não conferentes de grau, quer ainda 

da promoção do empreendedorismo e do fomento das capacidades de prestação de 

serviços de que o IPG está dotado. 

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

visa coordenar toda a atividade de formação à 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, ne medida em que entendemos que o ensino 

à distãncia, no contexto actual e enquanto projeto individual do IPG não é 

sustentável. 
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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 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). Nesta Escola foi concessionada a exploração do Bar. 

 

Os SAS organizam-se conforme o organograma seguinte: 

 

Figura 11: Organograma dos SAS-IPG 

 

A atividade dos 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. 

 

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 
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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. 

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 contínua e de criação de condições de trabalho e 

pesquisa adequados às exigências dos docentes, investigadores, alunos e 

comunidade. 

Algumas estatísticas de utilização da Biblioteca indicam: 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 

Utilizadores inscritos - Usewin 

 

4 497 

 

5 845 7 310 7 500 

Nº total de registos 

bibliográficos 

39 910 46 406 50 950 55 494 

Nº de novas obras registadas 4 153 6 596 4 544 4 544 

Nº de novos leitores inscritos 967 546 2 271 150 

Nº de leitores em regime de 

empréstimo domiciliário 

15 515 18 430 15 430 15 100 

Total de leitores da Biblioteca e 

suas extensões (ESS E ESTH) 

82 450 93 340 94 805 93 180 

Quadro 4: Indicadores de atividade da Biblioteca 

 

Em 2013, foram registadas 1.770 monografias e material não livro, oriundas dos 

três processos (compra, oferta e permuta). Na sequência de um projeto conjunto 

da BIPG e a extensão da ESTH, foram solicitados a título gratuito a todas as 

câmaras municipais do país e ilhas, monografias e publicações relativas às regiões 

correspondentes. Desta atividade resultou a entrada de cerca de 350 novas obras 

no fundo bibliográfico da referida extensão, após o seu tratamento técnico pela 

BIPG.   

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

classificação e indexação. Foram tratados, tecnicamente, 4.047 documentos da 

BIPG, extensão da ESS e ESTH. Empreenderam-se tarefas de gestão de qualidade 
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do tratamento técnico, através de uma correcção 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. 

Deu-se continuidade ao projecto iniciado no ano de 2004, de informatizar 

completamente todos os processos relacionados com o circuito do documento, 

nomeadamente a conversão retrospectiva das obras mais antigas. 

A Base de Dados foi aumentada em 4.544 registos, atingindo um total de 55.494 

existências.O número de novos leitores inscritos na nossa base (Usewin), como 

utilizadores de empréstimo domiciliário, foi de 150, sendo que o número de leitores 

ativos é de 1.129.  

O número total de utilizadores inscritos é de 7.500 pessoas, o total de leitores e 

utilizadores dos vários espaços da BIPG e suas extensões foi de cerca de 93.000 e o 

número de volumes/unidades consultadas foi de aproximadamente 100.000.  

Nestes valores há a referir que, 5.025 documentos foram consultados em regime 

de empréstimo domiciliário, por cerca de 15.000 utilizadores no ano de 2013. 

Foram efetuadas 4.652 devoluções, 2.841 renovações de obras bibliográficas. 

Em relação ao serviço de empréstimo interbibliotecas, fundamental aos nossos 

utilizadores, na pesquisa de matérias e de obras inexistentes na Biblioteca, foram 

efectuados 10 pedidos de monografias e 8 pedidos de cópia de artigos a bibliotecas 

nacionais e internacionais. 

Foram emprestados através do serviço de empréstimo interbibliotecas a outras 

instituições do ensino superior, 7 obras apenas existentes a nível nacional na 

Biblioteca do Instituto Politécnico da Guarda. 

Há ainda a referir que, no serviço de informação bibliográfica, respondeu-se a, 

aproximadamente 3.000 pedidos, orientando o utilizador nas suas pesquisas e 

investigações. 

Verificou-se uma redução de pedidos de apoio nas pesquisas e orientações do 

utilizador, resultado das acções de formação prestadas no início do ano lectivo, que 

torna o usuário da BIPG cada vez mais auto-suficiente. 

Relativamente aos espaços de estudo e lazer, individual e colectivo, foram 

ocupados por cerca de 2.500 utilizadores/mês.Por se ter considerado necessário 

para um funcionamento e uma gestão mais eficaz da Biblioteca e dos recursos a ela 

afetos, foi decidido, no final do ano de 2013, cessar com a figura de Coordenador 
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da Biblioteca, cuja responsabilidade operacional foi atribuída à técnica Superior 

Bibliotecária, que reporta diretamente ao Presidente do Instituto. 

Durante o ano de 2013, foram realizadas as seguintes atividades e ações de 

formação: 

 Procedeu-se ao pedido de obras através de oferta às principais editoras de 

obras escolares, para atualização e enriquecimento do fundo bibliográfico, 

com o objetivo de obtenção de manuais escolares de apoio às atividades 

letivas essencialmente dos cursos existentes na ESECD; 

 Assinatura de Protocolo com a FCCN, dando continuidade ao acesso à B-on 

(Biblioteca do Conhecimento on-line), cujo pagamento passou a ser 

centralizado ministerialmente; 

 Divulgação, ao longo do ano letivo, de vários “trial’s”, disponibilizados 

gratuitamente pelas editoras da plataforma B-on. O objetivo foi a divulgação 

junto da comunidade académica de conteúdos das mais variadas temáticas; 

 Renovação da base de dados de artigos científicos, na área da saúde 

“Proquest Nursing and Apllied Health Source” que visou colmatar a 

inexistência de uma plataforma digital nesta área; 

 Apoio à UDI, na aquisição de bibliografia necessária ao desenvolvimento dos 

seus projetos; 

 Implementação de uma nova versão do sistema de gestão bibliográfica, 

disponível ao utilizador para efetuar consultas e pesquisas bibliográficas, 

empréstimo e renovação de obras bibliográficas; 

 Atualização de dados relativos aos dados disponíveis na página web da BIPG 

e criação da opção “Destaques”, para divulgação de informações úteis e 

atividades realizadas pela biblioteca (exposições, ações de formação, 

divulgação de trial’s...). 
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3. ENQUADRAMENTO NA 
REGIA O 

O IPG encontra-se sedeado na cidade da Guarda, onde se encontram localizadas as 

Escolas Superiores de Tecnologia e Gestão (ESTG), Educação, Comunicação e 

Desporto (ESECD) e Saúde (ESS) estando localizada na cidade de Seia a Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH).  

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

edifícios da ESECD e da ESTG, Edifício Central, Cantina I, Gabinete Médico, 

Biblioteca, Piscina, Campo Polidesportivo, Residências e sede da Associação de 

Estudantes. Ainda na Guarda, a Escola Superior de Saúde (ESS) 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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Na cidade de Seia, na zona da Arrifana, 

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 

debilidades estrturais, resultantes de um crítico processo de despovoamento e 

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

fragilidade do tecido económico e social. Verificam-se dificuldades de articulação 

político-institucional entre entidades públicas portuguesas e espanholas, pese 

embora os esforços promovidos e os programas de apoio implementados. 

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 especializados, projetos de 

investigação e desenvolvimento, envolvendo os seus docentes, investigadores 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 
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comunidade envolvente. Como elementos diferenciadores de uma cultura própria, 

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. 

Procura ainda fortalecer a articulação com o tecido económico e social, potenciando 

a colaboração em projetos, prestação de serviços, estabelecendo parcerias e 

protocolos capazes de estabelecer uma efectiva ligação institucional e transferência 

de conhecimento. 

  

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. 
Procura potenciar as 
capacidades e recursos 
existentes de forma 
ativa, mobilizando 
entre as diversas 
unidades organicas e 
serviços formas de 
apoio e 
complementariedade. 

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 2013, 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 

Eixo 6: Comunicação e 
Projeção Social 

Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e externa 

Consolidar o IPG como uma Instituição de interesse e de 
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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 5: Eixos e objetivos estratégicos 

 
Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas 

unidades orgânicas em colaboração com os gabinetes e serviços da Instituição, em 

função da sua especificidade ou missão, de formação, investigação e apoio à 

comunidade, que 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 dos 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 gradual da investigação, que se traduziu num alargado 

número de artigos e publicações, nacionais e internacionais 5 , na participação 

alargada e diversificada 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 projectos, bem como 

a organização de diversos eventos pedagógicos e científicos. 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. 

  

                                                           
5
 Como adiante se constatará de uma forma quantitativa, o ano de 2013 registou uma queda acentuada 

de alguns indicadores de produção científica.  
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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 5 e 6 resumem 

a evolução da oferta formativa do IPG nos últimos cinco anos: 

Tipos de Formações 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Licenciaturas 24 22 20 20 19 

Mestrados 7 10 11 12 13 

Cursos de Especialização 

Tecnológica 

13 18 20 24 29 

Cursos de Pós-

Licenciatura/Complem. 

2 2 2 2 2 

Quadro 6: Oferta formativa do IPG em 2013/14 – 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
6
   

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 

Contabilidade 

Design do Equipamento  

Engenharia Civil  

Engenharia do Ambiente  

Engenharia Informática  

Engenharia Topográfica  

Gestão  

Gestão dos Recursos 
Humanos 

Marketing  

Secretariado e Assessoria 
de Direcção

7
  

Gestão 

Computação Móvel 

Marketing e 
Comunicação 

Sistemas Integrados de 
Gestão 

Construções Civis 

                                                           
6
 Parcerias com a NOVOTECNA / NERGA 

7
 Curso em extinção/suspensão: por força do incumprimento do Despacho de Vaga do SEES, no ano 

letivo de 2013/14 não foram fixadas vagas para este curso. 
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Modelos e Protótipos para 
Design 
Construção e Reabilitação 
Urbana 
Técnicas de Bioclimatismo 
Secretariado Clínico 
Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos 
Técnicas de 
Empreendedorismo 
Tecnologias do Espetáculo 
Fiscalidade 

Escola Superior de 
Educação, 
Comunicação e 
Desporto (ESECD) 

Técnicas de Gerontologia
8
 

Treino Desportivo de Jovens 
Atletas 

Desportos de Natureza 

Repórter de Imagem 

Acompanhamento de Crianças 
e Jovens 

Animação e Organização 
Cultural 

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  
Pós-Licenciatura em 
Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiatria 

Quadro 7: Oferta formativa do IPG em 2013/14 

Relativamente a indicadores de acesso aos vários cursos de primeiro ciclo 

(licenciaturas), o Quadro 8 mostra que as vagas do concurso nacional, por força 

das determinações do Ministério da Educação e Ciência (MEC), e opções internas, 

face às expetativas de procura, registaram um decréscimo de quase 10%. Não 

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

inscritos (inscritos no 1º ano pela 1ª vez) têm, por via dos concursos locais 

(maiores de 23 anos) e concursos especiais, colmatada em grande medida essa 

situação. No entanto, não podemos esconder que, no ano letivo em curso 

(2013/14), os resultados do concurso nacional para as licenciaturas foi mais pobre, 

daqui resultando uma taxa de ocupação de vagas inferior. 

                                                           
8
 Em parceria com a Escola Superior de Saúde 
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O ano letivo em curso é assim revelador do continuado decréscimo do número de 

candidatos ao ensino superior, que penalizou fortemente a generalidade das 

instituições de ensino superior do interior do país e que foi, à semelhança do 

ocorrido em 2012, vincadamente drástico para os cursos de engenharia, em virtude 

das imposições criadas à sua candidatura. 

Indicadores 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Vagas concurso Nacional 799 799 799 761 686 

Inscritos no 1º ano pela 1ª vez 

(todos contingentes) 

843 1133 938 918 941 

    - Inscritos pelo concurso dos                                                                          

maiores de 23 anos 

119 106 60 30 33 

Quadro 8: Indicadores de acesso: vagas vs novas inscrições 

Considerando os novos inscritos em Licenciaturas, Mestrados e CET, obtemos um 

total de 941 novos alunos, que representa, apesar de tudo, relativamente ao ano 

2012/13 (938 novos alunos), um acréscimo de 2,5%, que atenua o decréscimo de 

novos alunos nas licenciaturas (-20%). 

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

novos alunos em cada ano, sendo visível alguma aleatoriedade, mas, mais 

preocupante, o acentuado decréscimo dos últimos anos, explicada sobretudo pelas 

variáveis e condicionantes externas. 

 
Figura 12: Evolução do número de novos alunos (licenciaturas e mestrados) 

 

Uma vez apresentados os resultados do Acesso ao Ensino Superior do IPG, é 

importante agora ter uma percepção do universo total de estudantes inscritos 
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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 13: 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 a abertura dos Cursos de 

Especialização Tecnológica (CET), que representam atualmente cerca de 13,4% do 

total de alunos, e sem os quais, a diminuição do número de alunos teria sido maior.  

 
Figura 14: Evolução do Número total de Estudantes Inscritos no IPG 
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Figura 15: Alunos inscritos em Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

De frisar ainda que o contingente de candidatos provenientes do denominado 

“Concurso de maiores de 23 anos”, cujo decréscimo se vem acentuando 

significativamente nos últimos anos, pode considerar-se, na região, praticamente 

esgotado. Todavia, trata-se de um fenómeno geral a nível nacional, como mostrado 

anteriormente (Figura 6). O número de alunos inscritos no corrente ano letivo (33) 

representa 70% do total de candidatos aprovados nas provas correspondentes. 

 

Figura 16: Alunos inscritos (1º ano/1ª vez) provenientes dos M23 
 
 

O principal output da atividade do IPG, são os seus diplomados (Quadro 9 e Figura 

17). Após o pico registado nos anos letivos de 2006/07 e 2007/08, consequência, 

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, assiste-se agora a uma redução do número de diplomados que, 

naturalmente, e com desfasamento, acompanha a redução do número global de 

inscritos.  
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Assim, no ano letivo de 2012/13 registaram-se 664 diplomados, que traduz um 

decréscimo de 5,6% em relação ao ano letivo anterior, fruto, fundamentalmente da 

redução de diplomados das licenciaturas (-18,4%) e Mestrados (-5,7%) 

compensada pelo aumento de diplomados pelos CET (+15%). A estes números há, 

no entanto, ainda que adicionar os diplomados dos cursos de Pós-Licenciatura em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica (24) e da Pós-graduação em Aconselhamento e 

Informação em Farmácia (9) na Escola Superior de Saúde.  

Diplomados 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Diplomados 1º ciclo – IPG 693 478 528 488 398 

Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto da Guarda 

218 121 136 111 91 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda 269 206 231 211 203 

Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria de Seia 

59 49 62 71 35 

Escola Superior de Saúde da Guarda 147 102 99 95 69 

Diplomados CET – IPG 31 81 139 146 168 

Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto da Guarda 

- - 37 37 54 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda 

31 69 73 87 102 

Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria de Seia 

  - 12 29 22 12 

 
Diplomados  Mestrados – IPG 

 
 

9 
 

6 70 66 
 
Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda 

 9 6 12 27 

Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto 

   51 28 

Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria de Seia 

   2  

Escola Superior de Saúde da Guarda    5 11 

TOTAL IPG 724 568 673 704 664 

Quadro 9: Evolução do número de diplomados por escola e tipologia de formação 

 

Figura 17: Variação de diplomados 2007/08 vs 2012/13 
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Relativamente às mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do 

programa Erasmus há que considerar a crescente participação de alunos, docentes 

e funcionários, o que vem enriquecendo as trocas de experiências e aprendizagens 

no contexto europeu e no espírito do Processo de Bolonha. Assinale-se que a 

integração do IPG no ERASMUSCENTRO implicou readaptações de trabalho, 

resultante da parceria dos Politecnicos do Centro, potenciando sinergias de trabalho 

e incorporando novas dinâmicas e e articulações em redes colaborativas. Como 

primeira observação, há a assinalar o alargamento das parcerias, com a renovação 

e formalização de novos acordos com instituições congéneres, ampliando as áreas 

de ensino/formação abarangidas, que em 2013 levaram à existencia de uma rede 

de 63 entidades parceiras. 

Observa-se um significativo acrescimo das mobilidades, em resultado do 

alargamento das parcerias existentes e da capacidade mobilizadora que o GMC e as 

escolas vem produzindo. Ao nível de Incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) 

houve 211 participações (+ 97%), cabendo 147 a alunos a frequentar os nossos 

ciclos de estudos (+ 72,9%), 52 a realizarem mobilidade docente (+642%) e 6 de 

visitas de preparação e organização de mobilidade. Ao nível do Outgoing 

(portugueses que saíram para o estrangeiro) verifica-se um aumento consideravel, 

contabilizando-se 123 participações (acréscimo em torno dos 13%), destacando-se 

o aumento das mobilidades de Docentes para Missão de Ensino 23 (+35,3%) e 

para estudos 62 (+26,5%). 

Mobilidades  Mob. OUTGOING Mob. INCOMING 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Mobilidade de Estudantes 
para Estudos 

33 49 62 55 85 147 

Mobilidade de Estudantes 
para Estágios 

12 36 26 0 5 3 

Mobilidade de Docentes 

para Missão de Ensino 

15 17 23 28 7 52 

Mobilidade de Pessoal Não 
Docente para Formação 

8 7 9 3 10 3 

Visitas para Preparação e 

Organização e Mobilidade  

0 0 3 0 0 6 

TOTAIS 68 109 123 86 107 211 

Quadro 10: 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 
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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 2013, 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 nos quadros que se seguem. 

País Instituição 

Bélgica Haute École Provinciale Hainaut-Condorcet 

Bélgica Katholieke Hogeschool Limburg  

Bulgária Nacional Sports Academy “VassilLevski” 

Chipre  Intercollege 

Chipre  University of Nicosia 

Croácia Vern’ University of Applied Sciences 

Dinamarca University College Lillebaelt 

Espanha  Universidad Camilo José Cela 

Espanha Universidad de Burgos 

Espanha Universidad de Córdoba 

Espanha Universidad de Extremadura 

Espanha Universidad de Granada 

Espanha Universidad de Huelva 

Espanha Universidad de Jaén 

Espanha Universidad de La Laguna (Tenerife) 

Espanha Universidad de Léon 

Espanha Universidad de Lleida (Lérida) 

Espanha Universidad de Salamanca 

Espanha Universidad de Sevilla 

Espanha Universidad de Vigo 

Espanha Universidad Europea Miguel de Cervantes  

Espanha Universitat Autónoma de Barcelona 

Estónia Tartu Ülikool – University of Tartu 

França École Nationale des Travaux Publics de l’Ètat 

França Université du Litoral  Côte d’Opale - ISCID 

Hungria Budapest Business School 

Grécia Technological Educational Institute of the Ionian Islands 

Grécia Alexander Technological Institution of Thessaloniki 

Hungria The Edutus Foiskola 

Itália Università degli Studi di Firenze 

Itália Università degli Studi di Foggia 

Itália Università degli Studi di L’Aquila 

Itália Università degli Studi di Milano 

Itália Università degli Studi di Parma 
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Itália Università degli Studi di Torino 

Letónia Baltic International Academy 

Letónia Riga Teacher Training and Educational Management 

Letónia Rezeknes Ausgstskola 

Lituânia Kaunas College 

Lituânia Vilnius College of Technology and Design 

Lituânia Klaipeda State College 

Polónia Academy of Physical Education in Katowice 

Polónia Lublin University of Technology 

Polónia Kielce University of Technology 

Polónia University of Humanities and Economics in Lodz 

Polónia University of Information Technology and Management  

Polónia University of Humanities and Economics in Wloclaw 

Rep.Checa Moravian University College in Olomouc 

Turquia  Abant Izzet Baysal University 

Turquia Adnan Menderes University 

Turquia Anadolu University 

Turquia Aksaray University 

Turquia Istanbul Arel University 

Turquia Istanbul Aydin University 

Turquia Middle East Technical University 

Turquia Mugla University 

Turquia Ondokuz Mayis University 

Turquia Sakarya University 

Turquia Selçuk University 

 
Quadro 11: Renovações de acordos bilaterais LLP/Erasmus 

 

País Instituição 

Letónia Liepaja University 

Rep. Checa University of Ostrava 

Turquia Karamanoglu Mehmttbey  University 

Turquia Istanbul Gelisim University  

Quadro 12: Novos acordos bilaterais LLP/Erasmus assinados em 2013 

 

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

IPG fez, uma vez mais, a candidatura conjunta ao financiamento de Mobilidades 

para Estágio através do Consórcio ERASMUSCENTRO. O sucesso deste consórcio foi 

notório, tanto mais que, às cinco IES que o criaram e lhe deram desenvolvimento, 

juntaram-se mais duas, a pedido das próprias (o I.P.Portalegre e o I.P.Santarém), 

reforçando o valor do Consórcio e a união do Centro do País, mantendo como sua 

principal missão o fortalecimento da ligação entre o ensino superior politécnico e o 
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mercado de trabalho. A afirmação do Consórcio a nível europeu foi também 

alcançada com a participação e apresentação do mesmo em diversos eventos, 

como Espanha, França e Alemanha. 

Convém realçar que esta experiência de cooperação entre os Politécnicos que 

integram o Consórcio fez renascer a Politécnica, que se viu fortalecida com esta 

união das IES e o desenvolvimento de projetos em articulação, quer na mobilidade 

de estágios, quer na divulgação da oferta formativa. 

Foram ainda celebrados 10 memorandos de entendimento, conforme constam do 

quadro seguinte: 

País Instituição 

Áustria University College of Teacher Education in Burgenland 

Brasil Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Brasil Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco 
Brasil Universidade Estadual de Goiás 

Cabo Verde Câmara Municipal de Porto Novo 

Cabo Verde  Câmara Municipa do Tarrafal de S. Nicolau 

Colômbia Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Croácia University of Split 

Dinamarca Pharmakon 

S. Tomé e Príncipe Câmara Distrital de Cantagalo de S. Tomé e Principe 

Quadro 12: Memorandos de entendimento assinados em 2013 

 

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

projetos, nomeadamente: 

1. IES 2 – Intercultural Education for Sustainability, com coordenação da 

University College Lillebaelt, na Dinamarca, tendo como países parceiros no 

projeto a Bélgica, a Letónia, a Lituânia, a Turquia, a Holanda, a Espanha e 

Portugal com a participação do IPG, enquanto anfitrião nesta segunda 

edição. A visita dos grupos provenientes dos países parceiros realizou-se de 

30 de setembro a 11 de outubro de 2013, contando com cerca de 60 

participantes, entre professores e estudantes. 

 
2. USDEC 2 - Using Schools for developing European Citizenship, com 

coordenação da Universidade de Sakarya (Turquia), tendo-se deslocado um 
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grupo de 5 estudantes e 3 professores da ESECD à Turquia, no período de 4 

a 15 de março de 2013. 

 
3. CRUSUST 2 - Sustainability for Cruise Tourism, com a coordenação da 

Klaipeda Business School (Lituânia), realizou-se nas instalações da Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria, em Seia, no período de 14 a 28 de abril de 

2013, tendo envolvido mais de 60 participantes entre professores e 

estudantes da ESTH e das instituições participantes no projeto.  

 

4. Summer School for Sustainanble Tourism, com a coordenação da Adnan 

Menderes University, na Turquia, recebeu um grupo da ESTH composto por 

2 professores e 6 estudantes, no período de 27 de julho a 10 de agosto de 

2013. 

 
5. From Local to Global III, esta última edição do programa coordenado pela 

Haute École Hainaut-Condorcet, Bélgica, realizou-se na Letónia, de 10 a 24 

de março de 2013. Da ESTG saíram 2 professores e 4 estudantes da área de 

Marketing para participarem neste programa. 

 

No âmbito de projetos de cooperação institucional, o IPG continuou a 

desenvolver os projetos já iniciados com universidades de diversos quadrantes 

geográficos: Lituânia, Macau, Espanha e Taiwan, e firmou novos projetos de 

cooperação institucional com o Brasil. 

No seguimento de diversas visitas de reitores e vice-reitores de instituições 

brasileiras, foram firmados novos projectos, renovados e prorrogados Protocolos de 

Cooperação institucional com o Brasil, com Instituições como: 

 Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 Universidade Estadual de Goiás – UEG 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Amapá 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Paraíba 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Piauí 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

 CAPES - Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 CONIF - Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica 

 Fundação Universidade de Pernambuco/UPE; 

  Universidade Metodista de São Paulo; 

  Universidade de Potiguar (Natal) 

  Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Natal) 

 

Ainda no âmbito dos projetos internacionais foi firmado um acordo de cooperação 

académica, científica e cultural entre o IPG e a Universidade à Distância de Madrid 

– UDIMA, em Espanha. 

 

No âmbito da cooperação internacional, o IPG continuou a tentar fortalecer a 

cooperação interinstitucional com congéneres de outros países, nomeadamente: 

 Com a Universidade de Jaén (Espanha) foram fortalecidos os laços de 

cooperação já existentes a nível do Programa Erasmus, com a visita de uma 

delegação de quatro elementos diretivos da Facultad de Ciencias de la Salud 

à nossa Escola Superior de Saúde, nos dias 21 e 22 de Outubro de 2013. 

 Com o intuito de alargar a cooperação internacional do IPG, o Prof. Tadeu 

Arrifano visitou algumas instituições turcas no período de 9 a 13 de 

dezembro de 2013, das quais trouxe novos contatos para futuros projetos 

de cooperação internacional. 

 O Coordenador Institucional, Prof. Pedro Cardão, e o Prof. Pedro Tadeu 

participaram numa Conferência sobre “ Higher Education in CE/SEE” em 

Viena, Áustria, no mês de julho de 2013. 

 No âmbito do projeto “Global Platform 4 Syrian Students” sob a égide da 

Fundação Jorge Sampaio, foram selecionados três estudantes sírios para, no 

próximo ano letivo, realizarem os seus estudos de mestrado na nossa 

instituição. 

 Em junho de 2013 recebemos a visita do Professor Erick Vianna, 

representante do Instituto Federal de Pernambuco para assinatura do 

Protocolo de Cooperação entre ambas as instituições.  

 De 16 a 18 de setembro de 2013, recebemos a visita da Assessora das 

Relações Internacionais do Instituto Federal do Sul de Minas, a Prof.ª 

Narayana Nogueira, para consolidação do protocolo de cooperação já 

existente. 
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No âmbito deste Programa comunitário, o IPG continua a integrar o projeto - 

SEHUD – Architecture and Sustainable Urban Development Based on Eco-

Humanistic Principles Advanced Technologies without Losing Identity., 

enquanto parceiro, com dez países europeus e 10 instituições de um país 

considerado “terceiro”, no caso concreto – a Ucrânia. O objetivo desta ação visa 

criar um ciclo de estudos a implementar na Ucrânia, baseado na colaboração de 

todos os parceiros envolvidos. 

 

 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

O IPG tem promovido a sua coesão interna, com a integração e articulação 

crescente dos seus recursos humanos e materiais, que são geridos tendencialmente 

de uma forma centralizada, fomentando um acréscimo de sinergias e racionalização 

de meios. Assim, sempre que se considera adequado, são efetuadas mobilidades, 

seja entre escolas, seja entre o IPG e os SAS. No último ano, se por um lado se  

manteve estável a estrutura de recursos humanos não docentes da instituição, já 

ao nível do corpo docente se procedeu a um ligeiro ajustamento, sobretudo à custa 

da redução do pessoal contratado em regime e tempo parcial e aposentações9:  

Nº de colaboradores 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Docentes 238 238 227 

Não docentes 183 179 176 

     IPG 130 126 125 

     SAS 53 53 51 

Quadro 13: Corpo docente do IPG por categorias 

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

que maioritariamente acumulam funções docentes, e que se distribuem conforme 

quadro abaixo, mantendo-se inalterados desde 2009: 

Dirigentes 31/12/2013 

Presidente 1 

Vice-Presidente 2 

Diretores de UO 5 

Sub-Diretores de UO 4 

Quadro 14: Docentes em funções Dirigentes 

                                                           
9
 De assinalar que no total de 227 docentes se incluem também 4 docentes que se encontravam em 

licença sem vencimento e 1 em ausência prolongada por doença. 
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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 

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

escola específica, presta serviço nas outras escolas do Instituto.  

Os números do Quadro 15 revelam por um lado ligeira redução do corpo docente (-

4,8%) e por outro, o aumento de categorias profissionais em termos de Professores 

Adjuntos, como resultados do acréscimo de qualificações, por via da obtenção de 

Doutoramentos nas diversas áreas científicas e a abertura de concursos em áreas 

deficitárias.  

Ainda que de uma forma controlada e ponderada, em 2013 continuou-se o processo 

de abertura de concursos de pessoal docente, sobretudo para a categoria de 

professor coordenador, porquanto é significativamente reduzido o número de 

professores desta categoria face aos requisitos legais10.  

Docentes - Categorias 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Assistente 1º Triénio 36 29 24 
Assistente 2º Triénio 85 77 64 
Professor Adjunto 105 119 126 
Professor Coordenador S/ 
Agregação 

10 12 12 

Professor Coordenador Principal 0 1 1 
Professor do Ensino 
Básico/Secundário 

1 0 0 

TOTAL 238 238 227 

Quadro 15: Recursos humanos – docentes 

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

indeterminado subiu para cerca de 60%, mais próximo do rácio legalmente 

previsto11.  

A qualificação do corpo docente registou francos progressos, como se referiu 

anteriormente, tendo o número de Doutorados aumentado quase 20%, permitindo 

uma maior produção científica, desenvolvimento de projectos e trabalhos com 

outras IES e a adequação formativa às exigências da A3ES.  

 

                                                           
10

 Não refletido nos números do quadro por, à data de 31/12/2013, haver processos em curso. 
11

 O nº 1 do artigo 30º do Estatuto de Carreira de Pessoal Docente do Politécnico prevê que “O conjunto 
dos professores da carreira deve representar, pelo menos, 70 % do número de docentes de cada 
instituição de ensino superior.” 
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Habilitações Académicas 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Licenciatura 50 38 35 

Mestrado 133 137 117 

Doutoramento 55 63 75 

TOTAL 238 238 227 

Quadro 16: Habilitações académicas 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 16 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 os profissionais que colaboram (a título parcial ou integral) 

com o IPG, relevando pois para a composição do respetivo corpo docente: 

Área CNAEF12 Internos Externos 

723 – Enfermagem  10  

582 - Construção e Engenharia Civil  2  

344 – Contabilidade e Fiscalidade  213  

481 – Ciências Informáticas  - 1 

850 - Proteção do Ambiente  1  

214 – Design  2  

727 - Ciências Farmacêuticas  1  

813 – Desporto  2  

811 – Hotelaria e Restauração  2  

345 – Gestão e Administração  1  

TOTAL  23 1 

Quadro 17: Títulos de Especialista atribuídos até 31/12/2013 

Saliente-se ainda que, no ano de 2013 foi alterada a legislação (Decreto-Lei nº 

74/2006) que alterou e alargou também o conceito de “especialista de reconhecida 

experiência e competência profissional”, englobando neste conceito os “detentores 

de um grau acadêmico que possuam, no mínimo, 10 anos de experiência 

profissional, com exercício efetivo durante, pelo menos, cinco anos nos últimos 10, 

                                                           
12

 Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março). 
13

 Já não se encontram ao serviço por motivos e aposentação. 
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e um currículo profissional de qualidade e relevância comprovadas, devidamente 

confirmado e aceite pelo órgão científico ou técnico-cientifico do estabelecimento de 

ensino superior”. 

Assim, a somar aos detentores do Titulo de Especialista, mencionados no Quadro 17, 

há que considerar os “especialista de reconhecida experiência e competência 

profissional”, reconhecidos pelos Conselhos Técnico-Científicos (CTC) das escolas 

do IPG e que se resumem no quadro seguinte: 

Área CNAEF14 Internos 

582 - Construção e Engenharia Civil  1 

344 - Contabilidade e Fiscalidade  2 

345 - Gestão e Administração  1 

380 – Direito  2 

811 - Hotelaria e Restauração  1 

422 – Ciências do Ambiente  1 

TOTAL  8 

Quadro 18: Especialistas reconhecidos pelos CTC até 31/12/2013 

 

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

pela “% de Doutores e especialistas”, os quais representavam cerca de 47% do 

total, indispensável para a acreditação dos cursos em funcionamento e/ou para a 

criação de novos cursos, se encontrará, brevemente, global e genericamente 

cumprido, havendo no entanto algumas áreas carenciadas, esperando-se que o 

elevado número de docentes que se encontra a concluir os seus doutoramentos, 

permita corrigir essas situações.  

Esta conclusão é confirmada pela constatação de que até ao presente todos os 

cursos avaliados pela A3ES foram “acreditados”, ainda que alguns com um período 

inferior ao máximo de 5 anos, precisamente os casos onde ainda existe algum 

défice de qualificações específicas.   

Relativamente ao pessoal não docente afecto ao IPG (SC), o mesmo distribui-se 

pelas categorias e habilitações descritas no Quadro 19 e Figura 18: 

 

                                                           
14

 Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março). 
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Não Docentes IPG - Categorias 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Assistente operacional 47 45 44 

Assistente técnico 48 46 45 

Direção Superior de 1º grau 1 1 1 

Direção Superior de 2º grau 3 3 3 

Direção Intermédia de 1.º grau 1 1 1 

Especialista Informática 9 8 8 

Técnico superior 22 23 23 

TOTAL 131 127 125 

Quadro 19: Recursos humanos - não docentes 

 

Figura 18: Habilitações académicas do pessoal não docente do IPG (31/12/2013) 

 

De referir ainda que, durante o ano, por iniciativa e/ou com encargos suportados 

pelo IPG, frequentaram em acções de formação profissional um total de 25 

colaboradores não docentes e 30 docentes, e ainda outros 6 não docentes em 

regime de autoformação. 

 

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 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Assistente operacional 41 41 39 

Assistente técnico 4 4 4 

Direcção Intermédia de 2.º grau 1 1 1 

Encarregado de Pessoal Auxiliar  3 3 3 

Técnico superior 4 4 4 

TOTAL 53 53 51 

Quadro 20: Recursos humanos afetos aos SAS 
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Também nos SAS se registou a saída de 2 pessoas, por terem atingido o limite de 

duração do respetivo contrato de trabalho. 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 - 2013 

 

5.3. AÇÃO SOCIAL 

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

filosofia de 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 2013 desenvolveram-se diversas acções no sentido de melhorar a 

qualidade de prestação dos diferentes serviços aos estudantes e à comunidade 

académica. 

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, de acordo com as normas em vigor sobre esta matéria, 

nomeadamente o disposto no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
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Estudantes do Ensino Superior Público e nas Regras Técnicas estabelecidas, com 

vista à promoção de uma efetiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar. 

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

residências, não tendo ficado por colocar nenhum dos candidatos. 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, melhorias de 

serviço 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 melhoria e diversificação nas ementas diárias e nos 

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 a colaboração com o Gabinete de Formação Cultura e Desporto no 

fomento das modalidades desportivas e desenvolvimento de iniciativas como 

torneios, provas académicas e apoio a iniciativas culturais. 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. A comunidade de alunos que beneficia de bolsa de estudo é 

maioritariamente composta por alunos deslocados. 

 

Mantém-se em funcionamento o serviço de consultas de apoio psicológico à quarta-

feira, promovendo uma aproximação dos alunos no acompanhamento das suas 

preocupações, dificuldades e promovendo orientações e esclarecimentos diversos, 

perante uma comunidade em que os problemas financeiros, de integração e de 

relacionamento são carentes de apoio. 

 

Em termos orçamentais, os valores apresentados permitem-nos concluir que o ano 

de 2013 foi caracterizado por uma taxa de execução elevada (99,67%), a qual 
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subiu relativamente face ao ano de 2012, originando proporcionalmente um saldo 

bastante mais reduzido. 

Convém ainda referir que a taxa apurada, uma vez mais, só se verificou com a 

atribuição das transferências por parte do IPG para fazer face à situação financeira 

verificada pelos SAS, tendo no entanto diminuído o apoio face ao ano de 2012. 

Comparativamente com anos anteriores, o ano de 2013 não fugiu à regra, ou seja a 

quase totalidade das verbas de Receitas Próprias (RP) foram destinadas a despesas 

com pessoal, à aquisição de bens e serviços para fazer face à confeção das 

refeições servidas, tendo-se verificado um saldo irrisório no valor de 4.601,78€. 

Relativamente ao PIDDAC, a execução foi nula uma vez mais, dado que no ano de 

2013 não foi atribuída qualquer verba. 

Fontes de Financiamento Receita (€) Despesa (€) Saldo (€) Grau de Execução 

Orçamento Estado 438.144,00 438.139,39 4,61 100,00% 

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

Receitas Próprias 953.004,05 948.406,88 4.597,17 99,52% 

Total 1.391.148,05 1.386.546,27 4.601,78 99,67% 

Quadro 21: Execução orçamental do SAS relativo a 2013 

 

Do ponto de vista da despesa, no ano de 2013, à semelhança do verificado há 

vários anos, a execução do Orçamento de Estado (OE) foi na sua totalidade 

aplicada em Pessoal. A redução da verba atribuída no OE tem sido uma constante, 

sofrendo cortes sucessivos ao longo dos últimos anos, dificultando largamente o 

campo de atuação dos SAS. A totalidade do orçamento destina-se exclusivamente a 

despesas com o pessoal, não sendo no entanto suficiente, implicando a necessidade 

de recorrer a verbas de 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 e bares, sendo estes os que mais consomem a receita arrecadada. 

 

As dificuldades verificadas no ano de 2013 não permitiram aplicar verbas na 

substituição e aquisição de alguns equipamentos, apesar de se verificarem algumas 
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necessidades, nomeadamente, substituição de equipamentos nas Cantinas e 

algumas cozinhas das Residências de Estudantes. 

 

As intervenções efectuadas durante o ano foram pois muito reduzidas, tendo-se 

desenvolvido apenas o indispensável para a sua operacionalidade, resumindo-se a 

intervenção a algumas obras de reparação nas Residências de Estudantes. 

 

Fontes de Financiamento DESPESA 2013 (€) 

Orçamento de Estado 438.139,39 

Pessoal 438.139,39 

Funcionamento 0,00 

Capital 0,00 

Transferencias (IPG/IEFP) 67.367,69 

Pessoal 0,00 

Funcionamento 67.367,69 

Capital 0,00 

Receitas Próprias: 881.039,19 

Pessoal 0,00 

Funcionamento 881.039,19 

Capital 0,00 

Total 1.386.546,27 

Quadro 22: Fontes de financiamento e Despesa dos SAS  

 

Do ponto de vista da receita, a distribuição pelas diversas fontes de financiamento 

não se opera de forma homogénea: o OE contempla a totalidade da verba em 

pessoal, sendo esta no entanto insuficiente para fazer face à totalidade dos 

encargos, recorrendo-se à verba de RP para a cobertura diferencial. É de salientar 

que no ano de 2013, sensivelmente 73% da receita arrecada se destinaram à 

cobertura de despesas de funcionamento, 23% despesas com o pessoal e apenas 

4% foram canalizados para despesas de capital. 

Ainda quanto às RP, a arrecadação de receita é efectuada pelas diversas cantinas, 

bares, churrasqueira, residências e polidesportivo. Esta arrecadação é variável, 

oscilando sempre em função de variáveis não controladas. Ou seja, a população 

académica é fundamental para o volume de arrecadação de receita, e esta tem 

verificado uma quebra significativa, uma vez que o número total de ingressos tem 

permanecido em níveis que ficam aquém do esperado, condicionando de forma 

significativa a afluência às unidades alimentares e restantes serviços. 
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Fontes de Financiamento RECEITA 2013 (€) 

Orçamento de Estado 438.144,00 

Correntes 438.144,00 

Capital 0,00 

PIDDAC 0,00 

Correntes 0,00 

Capital 0,00 

Transferencias (IPG/IEFP) 72.024,50 

Correntes 72.024,50 

Capital 0,00 

Receitas Próprias: 880.979,55 

Correntes 880.979,55 

Capital 0,00 

Total 1.391.148,05 

Quadro 23: Fontes de financiamento e Receita dos SAS  

O mesmo não se aplica, geralmente, às residências de estudantes, uma vez que, 

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. A existência de 394 

camas permite alojar os alunos mais carenciados, que deverão ser bolseiros, só 

depois de abre à restante população académica.  

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 sócioeconómica 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 Despacho n.º 8442-A/2012 

de 22 de junho do Ministério da Educação e Ciência. 

No ano letivo 2012/13, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 

30 de setembro de 2013, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta 

ocorra após 30 de setembro, e ainda, entre 1 de outubro de 2013 e 31 de maio de 

2014. Neste último caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao 
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valor calculado para um ano, considerando o período que medeia entre o mês 

seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.  

Na totalidade candidataram-se 1154 alunos dos quais 805 foram contemplados com 

bolsas de estudo cujas importâncias oscilaram entre os 450,00€ e os 5 511,42€ 

anuais (sem complemento de alojamento). A bolsa média para os alunos dos CETS 

foi de 1 459€, para o 1º ciclo de 1 893€ e no 2º ciclo foi de 1 570€ (sem 

complemento de alojamento). Da análise da Figura 25 podemos constatar que 

houve um ligeiro aumento do número de bolseiros no Instituto Politécnico da 

Guarda, devido à crescente procura dos Cursos de Especialização Tecnológica. 

 

Figura 20: Evolução dos Candidatos e Bolseiros nos últimos 5 anos 
 

 

Os alunos candidatos a bolseiros constituem 40% do número total de alunos 

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

bolseiros/nº alunos é de 28% e a de candidatos/bolseiros de 70%, o que revela um 

incremento de 5% da cobertura em relação ao ano letivo anterior, traduzindo o 

acréscimo de dificuldades financeiras e redução dos orçamentos familiares. 

Escola População 
Escolar 

Candidatos 
 

Bolseiros % Cand./ 
População 

% Bolseiro/ 
População 

% Bolseiro/ 
Candidatos 

CETS 347 151 96 44% 28% 64% 

1º Ciclo 2215 919 650 41% 29% 71% 

2º Ciclo 358 84 59 23% 16% 70% 

Total 2012/13 2820 1154 805 40% 28% 70% 

Total 2011/12 2865 1221 785 42,62% 27,40% 64,29% 

Var. (%)  -1,6 -5,5 2,5 -2,62% 0,6% 5,7% 

 

Quadro 24: Bolsas de Estudo atribuídas em 2012/13 por ciclo de estudos 
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A repartição dos bolseiros por Escola permite verificar que ao nível de Licenciaturas 

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

escolar (44,70%). No outro extremo, a ESTG é a Escola que regista a percentagem 

mais baixa de alunos bolseiros (21,92%). Assinale-se que a % de alunos que 

auferem bolsas nos CET em relação aos estudantes desse ciclo de estudos é de 

27,7% e nos Mestrados é de 16,5 %, contra os 39% nas Licenciaturas, sendo que a 

relação Candidatos/Bolseiros apresenta um comportamento similar. 

 Escola/Formação 

  

População 

Escolar 

Candidatos 

  

Bolseiros 

  

% Bolseiros/ 

População 

Bolsa Média 

  

ESECD  560 265 179 31,96% 1.953,88 € 

ESTG  926 318 203 21,92% 1.862,49 € 

ESTH  268 88 63 23,51% 1.744,62 € 

ESS 461 248 205 44,47% 1.915,24 € 

2º Ciclo 358 84 59 16,48% 1 570,11€ 

CET 347 151 96 27,67% 1 458,95€ 

TOTAL 2920 1154 805 27,57% 1.817,47 € 

Quadro 25: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2012/13, por Escola e valor médio 

 

Em termos de valores de bolsas, há a registar um acréscimo sendo o valor médio 

mais elevado na ESECD, com 1953,9 euros e o mais baixo nos CET, com 1458,95 

euros. 

Quadro 25: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2012/13, por Escola, género e valor total 

 

Escola Sexo Financiamento 

Masculino Feminino Valor CET Valor  1º Ciclo Valor 2ºCiclo 

ESECD 93 149 64 812,40€ 394 887,18€ 43 194,44€ 

ESTG 139 147 72 960,60€ 420 528,62€ 54 674,20€ 

ESSaúde 40 165 0 464 664,52€ 0 

ESTH 22 50 15 520,00€ 144 165,70€ 0 

SubTotal 294 511 153 293,00€ 1 424 246,02€ 97 868,64€ 

Total 805 1 675 407,66€ 
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Em termos de representação do valor das bolsas segundo a tipologia de formação 

verifica-se um montante de 1.424.246€ para as licenciaturas o correspondente a 

85% do valor afeta ás bolsas, seguindo-se os bolseiros de CET com 153.293€ 

(9,1%) e por último os mestrados com 97.868,64e correspondentes a a 5,8%. 

 

 
Figura 21: % de Bolseiros e % bolseiros/candidatos por tipologia de cursos 2012/13 

 

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

sexo feminino (63,5%) e composta por alunos deslocados, tendo-se registado uma 

acréscimo em relação a 2011/12 de alunos não deslocados de cerca de 12,7%. A 

ESTG é a Escola com maior número de Bolseiros (35,5%) e a ESTH a que tem 

menor valor (8,9%). Regista-se um acréscimo dois bolseiros masculinos com mais 

cerca de 9,8% e a redução dos bolseiros do sexo feminino em 1,8%. 

 

Escolas/Género Masculino Feminino TOTAL % Bolseiros 

ESECD 93 149 242 30,1 

ESTG 139 147 286 35,5 

ESTH 22 50 72 8,9 

ESSaúde 40 165 205 25,5 

Total 2012/13 294 511 805 100% 

Total 2011/12 265 520 785 100% 

Quadro 26: Bolseiros por Escola e Sexo 

 

No tocante ao valor pago em bolsas verifica-se, globalmente, um aumento, 

invertendo uma redução (-21,96%) verificada no ano anterior, em resultado do 

acréscimo de bolseiros e valores de bolsas atribuidos. Refira-se que o aumento 
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abrangeu a globalidade das unidades orgânicas, sendo na ESTH e na ESS onde o 

aumento é mais significativo com acréscimos de 35,5% e 25,6% respectivamente. 

Escola 1º e 2º Ciclo CETs Total 2013 Total 2012 Total 2011 

ESECD 438.081,62 64.812,40 502.894,02 403.032€ 558 360,5€ 

ESTG 475.202,82 72.690,60 547.893,42 537.743€ 704 703,3€ 

ESSaúde 464.664,52 0,00 464.664,52 369.953€ 326 966€ 

ESTH 144.165,70 15.520,00 159.685,70 117.857€ 240 723,1€ 

Total 1.522.114,66 153.023,00 1.675.137,66 1.428,585€ 1 830 753€ 

Quadro 27: Valores de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2010/11 a 2012/13 

 

Em termos globais houve um acréscimo da despesa em bolsas no montante de 2 

465 52,7 euros, o que equivale a um aumento de 17,3%. 

Os 5 principais motivos de indeferimento de bolsa no Ano Letivo 2012/13 foram: 

1º - Rendimento per capita do agregado familiar superior a 14 x IAS acrescido da 

propina máxima (1º ciclo) 

2º - Sem aproveitamento escolar no último ano letivo que inscrito; 

3º - Instrução incompleta do processo; 

4º - Património mobiliário superior a 240 x IAS; 

5º - Conclusão do curso fora do período estabelecido (estudante em regime de 

tempo integral). 

 

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 2013, 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; 
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- 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. 

 

No que concerne ao setor de alojamento, as ilações são um pouco diferentes, 

também porque os dados a analisar também divergem bastante do sector 

alimentar. Verificou-se alguma oscilação nos últimos anos, no que se refere à taxa 

de ocupação, que em 2013 ficou nos 91,93%, enquanto que em 2012 atingiu os 

101,12% contra 68,67%, verificada em 2011. 

A justificação para as oscilações significativas, decorre do facto de em 2013 terem 

ocorrido algumas obras de reparação, desta vez no edifício da Residência Feminina 

II que impediram a utilização de alguns quartos.  

As residências encontram-se habitualmente lotadas, contudo, a arrecadação de 

receita é afectada pelas crescentes dificuldades, por parte dos alunos, de efetuarem 

o pagamento do alojamento sem receberem a bolsa. Situação que se vem 

verificando e acentuado nestes últimos 3 anos.  

À semelhança do verificado em anos anteriores, a residência que apresenta uma 

taxa de cobertura positiva e posicionada bastante acima das restantes é a 

Residência Masculina II.  

As duas residências masculinas são as que comportam mais alunos e nas quais não 

se verificaram despesas de capital de grande relevo em 2013. 
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Residências de estudantes 2013 - Gestão Financeira 

Unidade 

Alimentar 

Despesa Receita Cob. (%) 

Pessoal Correntes Capital TOTAL (T) (R) (R/T) 

Residência 

Feminina I 
35.897,79 46.460,28 6.274,40 88.632,47 70.463,48 79,50% 

Residência 

Feminina II 
34.977,17 45.885,75 25.114,95 105.977,9 70.481,2 66,51% 

Residência 

Masculina I 
45.292,02 60.595,35 539,00 106.426,4 109.402,5 102,80% 

Residência 

Masculina II 
33.415,00 52.958,62 80,00 86.453,6 100.818,4 116,62% 

Apartamento

s Campus 
800,00 2.000,0 0,00 2.800,0 7.612,4 271,87% 

Total 2013 150.381,1 207.900,0 32.008,4 390.290,3 358.777,9 91,93% 

Total 2012 142.221,53 192.706,09 1.984,71 336.912,33 340.699,91 101,12% 

Var(%) 12/13 8.159,57 15.193,91 30.023,69 53.377,97 18.077,99 -0,09 

Quadro 28: Valor Global das receitas e despesas das residências no ano de 2013 

Tem-se verificado uma adesão bastante significativa às residências do Campus, 

com uma procura crescente. Estas residências encontram-se atualmente 

permanentemente ocupadas, sendo a grande percentagem da população 

proveniente do programa ERASMUS. 

 

Valor Global 
Resid. e Apart. Campus 

2012 2013 Var.% 2012-13 

Despesas  Receitas Despesas  Receitas Despesas  Receitas 

Residência Feminina I 78.204,79 70.777,60 88.632,47 70.463,48 -11,77 0,45 

Residência Feminina II 76.226,69 72.502,91 105.977,90 70.481,20 -28,07 2,87 

Residência Masculina I 97.161,12 87.000,30 106.426,40 109.402,50 -8,71 -20,48 

Residência Masculina II 82.519,73 98.617,36 86.453,60 100.818,40 -4,55 -2,18 

Apartamentos Campus 2.800,00 11.801,74 2.800,00 7.612,40 0,00 55,03 

Total 336.912,33 340.699,91 390.290,30 358.777,90 -13,68 -5,04 

Quadro 28: Valor Global das receitas e despesas das residências no ano de 2013 

 

Esta ocupação constante reverte-se numa maior rentabilidade dos imóveis, 

permitindo efetuar algumas remodelações, reparações e outras aquisições 

necessárias sem recorrer a outras verbas. 
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Figura 29: Variação das receitas e despesas das residências nos anos de 2011 a 2013 

O saldo negativo de 35.299,98€ em 2013, é resultado do acréscimo de despesas 

verificado em relação ao ano anterior em mais 53.377,97€, o que se deveu 

maioritariamente a despesas de capital. 

O pavilhão polidesportivo dos SAS tem registado procura da interna e externa, 

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

como de entidades da cidade e região.  

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 18 356,50€, o que corresponde a uma 

média mensal de funcionamento de 1 668,7€ correspondente a onze meses (o mês 

de agosto não regista atividade). Estes valores traduzem um recuo nas receitas de 

facturação, relativamente ao ano anterior, em 23,8%. 

Verifica-se a prática crescente de modalidades e um uso alargado por alunos e 

externos, dando resposta as necessidades de práticas desportivas pelo IPG e 

Comunidade, promovendo a prática de Futsal, andebol e volei protocolados com 

clubes e instituições locais. 
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Mês Guias de 

receitas 

Faturação Valor 

Janeiro  615,00 € 0,00 € 615,00 € 

Fevereiro 760,50 € 925,00 € 1.685,50 € 

Março 0,00 € 787,50 € 787,50 € 

Abril 1.058,50 € 1.282,50 € 2.341,00 € 

Maio 527,50 € 3.532,50 € 4.060,00 € 

Junho  572,50 € 1.215,00 € 1.787,50 € 

Julho 365,00 € 200,00 € 565,00 € 

Agosto 0,00 € 230,00 € 230,00 € 

Setembro 507,50 € 0,00 € 507,50 € 

Outubro 490,00 € 450,00 € 940,00 € 

Novembro 610,00 € 2.955,00 € 3.565,00 € 

Dezembro 257,50 € 1.015,00 € 1.272,50 € 

Total receita 5.764,00 € 12.592,50 € 18.356,50 € 

Quadro 29: Valor Global das receitas e despesas das residências no ano de 2013 

 
Figura 22: Evolução das receitas do Polidesportivo nos anos letivos de 2010/11 a 2012/13 

 

Em termos do setor de alimentação, pelos dados apresentados, verificamos uma 

vez mais que nenhuma cantina foi auto-suficiente, sendo que, apenas a 

“Churrasqueira” conseguiu superar os custos suportados, ficando no entanto um 

pouco abaixo da taxa de cobertura verificada no ano anterior, apresentando uma 

taxa de cobertura de 124,13%.  

Ou seja, a receita gerada nas cantinas não foi suficiente para fazer face aos custos 

existentes, situação que se verifica com elevada frequência. 
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2010/11 €11.045,00  €14.175,00  €25.220,00  
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Quadro 30: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas em 2013 

 

Consecutivamente, verifica-se que a Cantina II é aquela que mais custos apresenta, 

quer em matéria-prima, géneros e despesas correntes. Esta situação não é pontual, 

pois ocorre há vários anos. É sem dúvida uma cantina que tem apresentado um 

grau de satisfação superior às outras, tendo-se no entanto verificado uma quebra 

no referido grau de satisfação. Todavia, não existem dados quer na contabilidade, 

quer no âmbito da qualidade, que permitam aferir esse conceito com mais rigor, 

mantendo-se a perceção de que deverá ser possível  apresentar refeições com a 

qualidade de outrora e com custos mais baixos. Relativamente à Cantina da ESTH, 

verificou-se uma quebra significativa na arrecadação de receita, tendo os custos 

sofrido um ligeiro acréscimo. O facto de esta cantina não ser auto-suficiente, 

prende-se simultaneamente com os custos com pessoal e géneros alimentares. 

 

Cantinas - Gestão Financeira 

Unidade 

Alimentar 

Nº 

Ref. 

Despesa receita (%) 

Servidas Géneros Correntes Pessoal Capital TOTAL 

(T) 

(R) (R/T) 

Cantina I 21764 47381,6 6112,3 57184,3 0,00 110678,14 53363,10 48,21% 

Cantina II 30994 67336,2 68723,8 59521,2 137,76 195719,07 90.680,65 46,33% 

Churrasqueira 17223 43659,71 2912,3 19233,7 0,00 65805,79 81687,06 124,13% 

Cantina ESTH 6267 16459,6 3505,4 27864,8 118,82 47948,73 19578,41 40,83% 

Total 2013 76248 174837,2 81253,9 163804,1 256,58 420151,73 245309,22 58,39% 

Total 2012 78775      245142,58 57,59% 

Var (%) 12-13 - 2527      166,64 0,8% 

Quadro 31: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas em 2013 

Cantinas Refeições Despesas Receitas 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cantina I 21.812 24.421 21.764 111.897 107.693 110.678 74.842 60.205 53.363 

Cantina II 35.998 32.005 30.994 200.176 199.862 195.719 88.368 80.682 90.681 

Churrasqueira 11.791 15.411 17.223 58.398 61.108 65.806 57.343 82.005 81.687 

Cantina ESTH 8.571 6.938 6.267 56.862 47.892 47.949 25.534 22.251 19.578 

Total 78.172 78.775 76.248 427.333 416.501 420.152 246.087 245.143 245.309 

Var(%) 12-13 -3,21 0,88 0,07 

Var(%) 11-12 0,1 -2,53 -0,4 
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É de salientar também que a subida dos preços, resultante da subida das taxas do 

IVA dificultou largamente a obtenção da taxa de cobertura pretendida. 

 

Quadro 30: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas em 2013 

 

No que concerne aos Bares, no ano 2013, conclui-se uma vez mais que nenhum 

bar foi auto-suficiente, ficando o Bar da ESTG mais próximo de o conseguir, com 

uma taxa de cobertura de 88,62%. Os restantes bares andaram com valores muito 

próximos uns dos outros apesar de não terem conseguido alcançar a almejada 

meta, ficando o Bar ESSG com 67,03%, o Bar ESECD com 62,51% e o Bar Central 

com 65,12%. Todos os bares, à exceção do Bar Central que subiu ligeiramente 

(61,51% 2012 – 65,12% 2013), caíram significativamente face ao ano anterior. 

Poderá dizer-se que as taxas de cobertura se registaram muita aquém do esperado, 

mesmo tendo em conta a conjuntura económica, a regressão global da economia e 

a sua repercussão no ensino superior. Verificou-se a taxa de cobertura mais baixa 

dos últimos 4 anos, ou seja, em 2012 cifrou-se nos 82,54%, superando o ano de 

2011 com 80,60% e 2010 com uma taxa de execução global de 81,02%. A taxa 

verificada não é tida como normal, tendo em conta que há margens bastante 

razoáveis, sendo a maioria dos produtos vendidos nos bares de transformação mais 

reduzida ou praticamente imediata. Não seria um objetivo arrojado ou impossível, 

pretender que todos os bares fossem autossuficientes, justificando-se uma análise 

e reflexão mais rigorosa sobre as causas deste comportamento e eventual 

reequacionamento do modelo de exploração dos bares. 
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Os custos com aquisição de géneros permanecem bastante elevados, face às 

vendas verificadas. As constantes subidas de preços e taxas de IVA também se 

refletem negativamente na receita arrecadada face à despesa suportada. 

Quadro 32: Despesas e Receitas da exploração dos Bares em 2013 

 

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

direta efetuada pelos Serviços de Ação Social, se encontra concessionado a uma 

empresa privada.  

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 estes 

sido materializados na cedência de espaços e instalações, bem como de prestação 

de serviços e apoios financeiros conforme constam do quadro seguinte. 

 

 

                                                           
15

 Bar concessionado. 

Gestão Financeira – Bares 2013  

Unidade 

Alimentar 

Despesa Receita Cobertura 

Géneros Correntes Pessoal TOTAL (T) (R) (R/T%)  

2013 

(R/T%)  

2012 

Bar ESECD 44.627,1 1.358,7 37.532,9 83.518,8 52.241,9 62,55% 68,93% 

Bar ESTG 67.792,8 2.919,4 46.206,2 116.918,5 103.678,7 88,68% 99,85% 

Bar Central 8.649,1 542,9 14.761,1 24.119,9 15.609,8 64,72% 61,51% 

Bar SAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Bar 

Residência 

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

Bar ESSG 25.080,1 2.486,8 15.242,8 42.809,7 28.708,8 67,06% 76,52% 

Bar ESTH15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL 146.149,1 7.307,9 113.742,9 267.366,8 200.239,1 74,89% 82,54% 
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Quadro 33: Subsídios a atividades culturais e desportivas de 2010 a 2013 

 

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 um 

aumento superior a 80% no número de consultas prestadas no último ano (de 70 

para 129). 

 
Figura 23: Consultas de apoio psicológico 

 

É de assinalar que o contexto socio-economico actual, bem como os problemas 

relacionadas com a integração dos novos alunos, sustentam preocupações e 

problemas que têm sido acompanhados nestas consultas. 
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Variação 

2010 2011 2012 2013 12/13 (%) 

Associação Académica 

da Guarda 
7.763,96 7.811,38 7.123,12 7.147,76 99,66% 

Associação de 

Estudantes ESSaúde 
645,00 570,00 322,50 522,50 61,72% 

Associação de 

Estudantes dos Palop’s 
364,00 560,00 345,00 510,00 67,65% 

Copituna D’Oppidana 498,00 0,00 380,00 380,00 100,00% 

F Tuna 215,00 455,00 0,00 0,00 0,00% 

Egitunica 0,00 322,50 0,00 0,00 0,00% 

Total 9.485,96 9.718,88 8.170,62 8.560,26 95,45% 
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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 Sistema 

Interno de Garantia de Qualidade (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 por um Vice-Presidente. 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 termos estratégicos, o GAQ centra a sua 

ação na implementação de uma cultura de qualidade no IPG, no apoio a processos 

de avaliação interna e externa e na implementação de um sistema interno de 

garantia da qualidade no IPG. 

Em 2013 continuou-se pois a desenvolver o Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade, nomeadamente centrado no processo de ensino e foram desenvolvidos 

uma série de procedimentos, impressos e documentos conducentes à aplicação 

deste sistema. Foi instalada uma aplicação informática de apoio ao 

desenvolvimento do processo e foram desenvolvidos vários relatórios de satisfação 

com os diversos serviços do IPG. Em termos de formação, em 2012 foi concluída a 

formação relativa ao sistema de informação do SIGQ (WeMake SGI Xpress) com a 

participação da técnica superior do GAQ e do respetivo Coordenador do serviço. 

Durante o ano de 2013 foram criados e implementados 7 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 55 impressos/formulários, grande parte também relativos ao processo de ensino 

e aprendizagem. 

Em 2013 o SIGQ do IPG foi submetido a certificação externa por parte da A3ES, 

tendo a visita da respetiva Comissão de Avaliação Externa ocorrido em dezembro 

de 2013, tendo culminado, no início de 2014, com a comunicação da decisão de 

certificação do sistema. 
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Foram também elaborados, a respetiva leitura e análise, 12 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 dois projetos, um de 

natureza mais descritiva (U-MAP) e outro de transferência de conhecimento 

(Internal Study Quality Assurance System Development – U Vilnius). 

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 seguintes: 

- Análise dos dados e elaboração do relatório com os resultados obtidos no 

âmbito do inquérito por questionário às Entidades Empregadoras no ano civil 

de 2012 (maio/2013). 

- Análise dos dados e elaboração do relatório com os resultados obtidos no 

âmbito do inquérito por questionário para avaliação da satisfação 

relativamente à Prestação de Serviços (aplicado às instituições, empresas e 

particulares que solicitam serviços ao IPG) no ano civil de 2012 

(maio/2013). 

- Aplicação do inquérito por questionário às Entidades Empregadoras (2013). 

- Aplicação do inquérito por questionário para avaliação da satisfação 

relativamente à Prestação de Serviços (aplicado às instituições, empresas e 

particulares que solicitam serviços ao IPG). 

- Aplicação do inquérito por questionário para Avaliação da Satisfação das 

Entidades com os Estágio Realizados com vista a avaliar a satisfação das 

entidades acolhedoras de estágios realizados no âmbito dos Cursos de 

Especialização Tecnológica (CET) do IPG. 

- Colaboração no desenho do questionário Cabeça – Aldeia Natal 2013 para 

avaliação da satisfação dos visitantes do evento (dezembro/2013). 

- Colaboração no desenho do questionário Inquérito sobre Medo, Segurança e 

Comportamento Preventivo na Cidade da Guarda, no âmbito de um estudo 

desenvolvido por uma equipe de investigação do IPG em colaboração com o 

Comando da Guarda da Polícia de Segurança Pública, com o objetivo de 

conhecer as situações percecionadas como mais sensíveis pela população e 

o desenvolvimento de práticas preventivas que possibilitem desenvolver 

ações orientadas de proteção e segurança dos cidadãos (dezembro/2013). 
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- O GAQ procedeu ao levantamento e apuramento dos indicadores do IPG 

previstos, não só no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do 

IPG, como também nos vários procedimentos do SIGQ-IPG. 

- Em 2013, e pela primeira vez, foram realizadas auditorias internas a todas 

as Unidades Orgânicas e alguns serviços do IPG tendo sido aprovados, para 

o efeito, o procedimento e formulários. Desta forma, o Plano Anual de 

Auditorias (2013) foi cumprido entre outubro e novembro de 2013 e 

realizadas 7 auditorias. Como resultado, foram identificadas 19 constatações 

no total, das quais 16 “oportunidades de melhoria” e 3 “não conformidades”. 

Para todas as oportunidades de melhoria e não conformidades foram 

estabelecidas ações de melhoria, algumas das quais ainda em fase de 

implementação e conclusão. 

- Em março/2013, foi realizada uma revisão do Manual da Qualidade do 

Instituto Politécnico da Guarda (MQ/01) e, já em dezembro/2013, foi 

atualizado o Mapa de Processos do IPG. Em setembro/2013 procedeu-se à 

alteração do Manual de Acolhimento e Procedimentos Administrativos do IPG 

– Novos Colaboradores (Docentes). 

 

O GAQ garante a gestão e atualização da Bolsa de Recrutamento de Docentes 

especialmente Contratados através de uma base de dados informática e respetivo 

arquivo físico. À data atual, estão registados nesta base de dados 290 candidatos 

perfazendo, no total, 641 candidaturas enquadradas nas diferentes áreas 

disciplinares existentes no IPG. Concretamente no ano de 2013, foram registadas 

106 novas candidaturas. 

 

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”.  

Como é conhecido, 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 
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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.  

Não obstante as atividades e 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 2013 

As atividades realizadas e projectos desenvolvidos em 2013, nos diversos domínios 

no Instituto e suas unidades orgânicas, são indicados de acordo com os eixos 

estabelecidos, nomeadamente Formação, Investigação e Desenvolvimento, Relação 

com o Meio Envolvente, Organização e Desenvolvimento humano, Infraestruturas, 

Comunicação e Projeção Social e Internacionalização e Mobilidade. As atividades 

principais do IPG e dos SAS (Formação e Ação Social) encontram-se enquadradas 

no conjunto de indicadores, quadros, gráficos e apreciações das seções anteriores 

deste Relatório. Nesta seção, pretende-se efetuar uma descrição, não exaustiva, do 

conjunto de atividades desenvolvidas e que traduzem a dinâmica da instituição em 

função dos seus objetivos e missão.  

 

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: 

 Aprovação e aplicação de Regulamentos relativos as actividades de ensino 

aprendizagem; 

 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; 

 Relatórios de Direção de Curso; 

 Relatórios de diplomados do IPG; 

 Aplicação de inquéritos no âmbito do processo de ensino-apredizagem e produção de 

indicadores e relatórios por Escola/curso; 
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 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; 

 Avaliação pela A3ES do Ciclo de Estudos de Licenciaturas na ESECD, ESTG e ESTH; 

 Submissão para avaliação/acreditação pela A3ES dos cursos da ESS 

 Ações de curta duração para ativos e desempregados na área da informática,; 

 Oferta de unidades curriculares isoladas no âmbito do empreendedorismo e aumento 

de competências pessoais; 

 Organização pelo GAQ em colaboração com o Gabinete de Estágios e Saídas 

Profissionais (GESP) e o Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC), o Workshop 

Skills Upgrade. Este evento consistiu em 8 ações de formação, realizadas com a 

colaboração de docentes do IPG e distribuídas pelas diferentes Unidades Orgânicas do 

IPG, com vista ao desenvolvimento de competências de comunicação, oral e escrita, 

por parte dos estudante e à melhoria da sua atitude e postura na fase de inserção na 

vida ativa.  

 Ações de formação e cursos de curta duração e de apoio aos docentes:  

o Formação para docentes e funcionários – competências profissionais; 

o Curso de Ética e Deontologia da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET); 

o Curso de Fundamentos de Matemática; 

o Academia CISCO da ESTG-IPG; 

o Seminário Aspetos Sociais da Informática "Ética e Informática"; 

o Jornadas “Futebol de Alto Rendimento – Formação e Competição”;  

o Conferência: A importância das bibliotecas no processo ensino 

aprendizagem; 

o Conferência seguida de debate- Projeto Tu Decides; 

o Palestra de Andebol “A Arbitragem, um caminho para o sucesso”; 

o Seminário “Planeamento de Investigação”;  

o Ciclo de Cinema francês; 

o Da pertinência do ensino das línguas na era pós-Babel; 

o Língua Viva, viva a língua! Pedagogia e criatividade; 

o A importância de trabalhar a linguagem; 

o Aperfeiçoamento das Competências de Língua Inglesa: A Escrita; 

o Cientistas de Palmo e Meio; 

o Descobrindo o Universo com as Tecnologias; 

o Os Desportos de Natureza na Escola; 

o Educação Afetiva e Sexual na Infância; 

o Gestão de Conflitos Interpessoais em Sala de Aula; 

o Problemas Goeambientais III; 

o Vídeo Digital; 

o Novas metodologias para ensinar e aprender: outdoor learning - Nível 

Intermédio; 

o Curso de árbitros de andebol; 
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 Organização e realização de ações de formação, seminários, conferências e jornadas 

de enriquecimento para os discentes:  

o IX Jornadas de Contabilidade; 

o Seminário "Empreendedorismo: criar valor para além da moda!"; 

o VII Ciclo de Seminários de Matemática; 

o Seminário "Bluetooth security analysis for mobile phones”; 

o Seminário "Redes e Território"; 

o Seminário "A Sustentabilidade e os Sistemas de Gestão"; 

o Colóquio Voar mais Alto com as Línguas; 

o Jornadas de Engenharia Informática 2013; 

o Jornadas de Secretariado e Assessoria; 

o Ciclo de Seminários do Mestrado em Computação Móvel; 

o V Jornadas de Desporto/Psicologia do Desporto; 

o Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education 

(ENTENP2013); 

o Acampamento e escalada de Alta Montanha em Gredos;  

o Tertúlias Desportivas; 

o Seminário "O conceito de design centrado no utilizador e a usabilidade de 

dispositivos móveis"; 

o AS TIC PEDAGÓGICAS: estudo com alunos do 1º ciclo do ensino básico da 

GUARDA; 

o Ação de Formação sobre o novo acordo ortográfico;  

o II Ciclo de Conferências de Comunicação:«Futuros periodistas en la nueva 

encrucijada, retos y oportunidades»; 

o II Ciclo de Conferências de Comunicação:«Una revisión del perfil y de las 

funciones del periodista en el nuevo panorama mediático»; 

o II Ciclo de Conferências de Comunicação:«Communication an Publicity below 

the line»; 

o Ação de formação sobre “Intervenções Psicológica da Dor”, para profissionais 

do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E, no âmbito do 

protocolo estabelecido; 

o Ação de formação “Suporte Básico de Vida”; 

o Palestra “Maus Tratos Infantis - Perspetiva Forense”; 

o Conferência “Violência e maus tratos na comunidade”;   

o Ação “Terapia do Riso”; 

o Conferência “Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar” ; 

o Conferência “Leptospirose”; 

o Conferência “Distúrbio do Sono”; 

o Seminário “Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários”;  

o IX Ciclo “Saúde sem Fronteiras” (parceria com o CEI); 

o Ética e Direitos na Saúde; 

o O Sol Amigo e Inimigo; 
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o Comer Bem, Viver Melhor; 

o Sono de Qualidade - boa noite, melhor dia; 

o Conferência “Criança superprotegida, maltratada, abandonada e 

institucionalizada”; 

o Palestra “Controlo da dor em cuidados paliativos – perspetiva integrativa” ; 

o Palestra “Diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético” ; 

o Formação em Ensaios Clínicos; 

o Seminário “O Perfil do Técnico de Farmácia em Portugal e no Espaço 

Europeu” ; 

o Seminário “Catástrofes e Situações de Exceção”; 

o Jornadas de Gestão de Recursos Humanos;  

o Jornadas de Engenharia Informática - 8ª Edição das Jornadas de Informática;  

o Um dia com a Engenharia Topográfica do IPG; 

o Tertúlia - Direção Hoteleira; 

o Jornadas de Animação Turística: Importância da animação turística para os 

territórios da Serra da Estrela”;  

o Fórum Política e Estratégia do Turismo Sustentável em Portugal;  

o Formação Educador Ambiental; 

o X Jornadas de Contabilidade - "Contabilidade: Construção de novos 

desafios"; 

o IV Jornadas de Gestão - "Interior de Portugal: Centro da Península Ibérica"; 

o V Jornadas de Engenharia Topográfica Organizadas pela área de Ciências 

Geográficas e Colégio de Engenharia Geográfica da Região Centro da Ordem 

dos Engenheiros; 

o Conferência no auditório da ESTG, proferida pelo Designer Marco Costa da 

marca Boca do Lobo pertencente ao grupo Menina Design; 

o Seminário "A aproximação da relação jurídica de emprego público às leis 

laborais"; 

o Seminário "Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho" 

o Seminário "Qual o futuro da Publicidade em Portugal?”; 

o Seminário " Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados na 

construção civil; 

o Palestra da Cervas e visita de campo - Ação de birdwatching; 

o  Participação no Seminário “Do Local ao Internacional – Qual o Papel dos 

Recursos Endógenos NERGA Guarda; 

o Tur&Centro – Um encontro de diversidades; 

o Escape in English ; 

o Inauguração do Mural no espaço exterior/Serviço de Beberete; 

o Participação na Futurália; 

o Voar Mais Alto com as Línguas; 

o Portugal Open – Lisboa; 
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o Ação de sensibilização e Workshop “Comer saudável com os produtos da 

região”; 

o Cocktail de finalistas da ESTH; 

o Participação no Cine-Eco Seia; 

o Dia Internacional do Turismo - Tourism & Water; 

o Apresentação do livro “Postos de Turismo do Destino Serra da Estrela - 

Análise da Situação e Funcionalidades”; 

o Exposição “ Álvaro Cunhal – Vida, pensamento e luta”; 

o 20º Colóquio de Lusofonia; 

o Evento Festa da Castanha – “Saberes e Sabores da Castanha”; 

o Almoço de São Martinho, 

o Tur&Centro – Um encontro de diversidades; 

o Inauguração do Mural no espaço exterior/Serviço de Beberete; 

o Participação na Futurália; 

o Ação de sensibilização e Workshop “Comer saudável com os produtos da 

região”; 

 11.ª Edição do Robô Bombeiro;  

 Semana da Ciência e Tecnologia; 

 Preparação de cursos de Pós-Graduação, em colaboração com instituições nacionais e 

internacionais; 

 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, 

 VIII Ciclo Sáude sem Fronteiras (parceria com o CEI); 

 Organização e realização de Workshops: 
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o Workshop de construção de fornos solares, dias 17 e 18 de maio, em 

Almeida e na Guarda; 

o Workshop de Micologia e Micoturismo; 

o Workshops Fotografia e Video; 

o Workshop Segurança na Net; 

o III Workshop “Alimentação no 1º ano de vida”; 

o  Formação em Material de Penso; 

o Workshop  “Intoxicação por Álcool”;  

o Workshop  “Alimentação artificial -  preparação e aditivação de bolsas 

nutritivas”; 

o Workshop  “Ventilação Mecânica Não Invasiva”; 

o Meios de Contraste e Radiofármacos; 

o Workshop “HPV – rastreio do cancro do colo do útero”  

o Palestra “Diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético”; 

o Ação de formação sobre “Intervenções Psicológica da Dor”, para profissionais 

do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E, no âmbito do 

protocolo estabelecido; 

o Palestra “Maus Tratos Infantis - Perspetiva Forense 

o Workshop de Formação Musical para apoio à unidade curricular Expressão e 

Educação Musical do Curso de Animação Sócio Cultural e Educação Básica; 

o Workshop de Percussão para apoio à criação de peça musical do teatro 

musical que resultará na avaliação da unidade curricular Opção F – Artes 

Performativas do Curso de ASC; 

o Workshop sobre Lingua Portuguesa; 

o Workshop sobre procura de emprego: elaboração de CV, cartas de 

apresentação e entrevistas de emprego; 

o Workshop sobre escrita de relatórios; 

o Workshop sobre “Capacidade Humana Adquirida - cultivando excelência e 

expertise - Desafios à Educação; 

o Workshop de Saídas Profissionais em Turismo e Hotelaria: Ensino e 

Investigação 

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 Ideias, Projetos e Investimentos; Plano de Negócios-Componente 

de Marketing;  
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o Workshop de Expressão Dramática – Abertura do ano escolar; 

o II Workshop “Alimentação no 1º ano de vida”;  

o III Workshop “Genética Molecular e Humana”;   

o Workshop de Hidrocapoeira e Hidrocombat – Piscinas do IPG;  

o Workshop “Conhecer o centro Histórico de Seia: roteiro turístico, cultural 

e gastronómico”;  

 Semana da Francofonia; 

 Ensaio e atuação do coro de Natal – promoção da Língua inglesa; 

 Christmas Footpaper; 

 Preparação de cursos de Pós-Graduação, em colaboração com instituições nacionais e 

internacionais (Aconselhamento e Informação em Farmácia), em parceria com a 

ESTSP do IPP e ESS do IPB; 

 Preparação de curso de 3º ciclo em Enfermagem, em associação com a UBI e ESS do 

IPV; 

 VII edição do ciclo de conferências “Formação e Saúde”: Gestão do Tempo, Oficina de 

Comunicação Oral e Nutrição Clínica; 

 VIII Ciclo “Saúde sem Fronteiras” (parceria com o CEI): Cirurgia estética, Qualidade 

do ar e saúde, Gestão da saúde, Envelhecimento ativo e Stress no local de trabalho; 

 Palestras e conferências diversas: 

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, sendo exemplos:  

o INTUR – Valladolid;  

o FITUR2013 – Madrid; 

o BTL2013 – Lisboa; 

o Visita a uma unidade de restauração coletiva e a um hospital; 

o Visita Fábrica PSA Citroen – Mangualde; 

o Visitas de estudo a estabelecimentos hoteleiros; 

o Visita ao Parque Natural da Serra da Estrela; 

o Visita às Minas da Panasqueira; 

o Visita de estudo ao Museu do Prado e Thyssen, em Madrid; 

o Visita de Estudo Escola de Vila de Aves, Santo Tirso; 

o Visita ao Geopark Naturtejo; 

o Visita de estudo à Universidade de Vigo: II Jornadas de Comunicación 

Intitucional y Imagem Pública e XIII Curso Complementario de Comunicación 

y Protocolo; 

o Acampamento e escalada de Alta Montanha em Gredos; 

o Vista ao Palácio do Gelo – Viseu; 
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o Visitas de estudo a empresas na área da comunicação multimédia e a 

exposições temáticas/de arte: Agência BYDAS;  

o Visita à Fundação Serralves; 

o Visita ao Museu dos Transportes e Comunicações; Porto Canal; 

o Visita de estudo ao Museu de Foz Côa; 

o Visita de estudo à Torre do Tombo e Biblioteca Nacional; 

o Visita de estudo a Conímbriga e Mosteiro de Alcobaça; 

o Visitas de estudo à CERCIG: conhecimento de crianças e jovens inadaptados, 

as suas atividades e problemas; 

o Visita de estudo ao Museu do Papel; 

o Visita de estudo ao Teatro Municipal da Guarda; 

o Visitas a Segovia e Salamanca; 

o Conjunto Turístico “Quinta do Crestelo”; 

o Bolsa de Turismo de Lisboa; 

o Geopark Arouca; 

o Geoturismo na Serra da Estrela, Casais de Folgosinho; 

o Salamanca – Regiões de Fronteira, Raia Central; 

o Vale do Alva  - aldeia de Avô, Quinta da Geia, Quinta do Forninho e Projeto 

Cova das Caldas; 

o Turismo Religioso em Belmonte; 

o City break em Seia – Roteiro Alfabeto do Granito; 

o Geopark Arouca; 

o Pousada de Viseu, Hotel Palácio dos Melos e Museu Grão Vasco; 

 

 Programa de Estágios de 2013: o GESP-IPG ofereceu a todos os estudantes um total 

de 137 vagas para estágio; 

 O processo Ensino-Aprendizagem – Estágios implicou, durante o ano 2013, diversas 

reuniões da estrutura organizativa do GESP-IPG que permitiu a total integração de 

todas as Escolas do IPG;  

 Organização da 1.ª conferência internacional ENTENP 2013 (Conference on Enabling 

Teachers for Entrepreneurship Education), em conjunto com a UDI, que envolveu 38 

investigadores nacionais e internacionais, e que decorreu nos dias 7 e 8 de junho; 

 Conferência: A importância das bibliotecas no processo ensino aprendizagem. 

 

 

Eixo 2:  Investigação e Desenvolvimento 
 

A I&D do IPG e sua articulação com a comunidade científica, agentes económicos e 

região vem sendo progressivamente alargada, imprimindo maior notariedade à 

instituição. De acordo com o o Anuário Científico do IPG, referente a 2013, 
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podemos observar que a investigação produzida sofreu um decrescimo e que os 

diferentes Grupos de Investigação, que compõem a UDI, tal como nos anos 

anteriores, a sua produção científica continuam a centrar-se mais na participação 

em reuniões científicas do que em publicações, apesar destas terem aumentado, 

relativamente a 2012. Em termos de linhas de investigação observamos que o 

grupo de Ecnomia, Gestão e Métodos e o de Desenvolivmento de Produtos e 

Tecnologia, foram os mais produtivos. A linha de investigação de Saúde, apesar de 

não ter sido a mais produtiva, foi a que mais promoveu o desenvolvimento de 

projetos científicos, nacionais e internacionais, estabelecendo parcerias e 

procurando transferir o conhecimento científico. Destacam-se os seguintes 

desenvolvimentos: 

 Alargamento dos investigadores da UDI em 2013: Membros integrados – 41 e 

Membros colaboradores – 108; 

 Publicações durante 2013:  

o Books: 3 

o Paper in international journals: 30  

o Paper in national journals: 10; 

 Comunicações:  

o Communications  in international journals: 91 

o Communications  in national journals: 31 

o Reports: 15 

o Organization of Seminars and Conferences: 1; 

 Realização de Seminários Científicos e Pedagógicos nas diversas áreas de 

conhecimento; 

 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; 

 Mobilização do Conselho Científico da UDI no desenvolvimento de estratégias de 

estímulo à investigação e produção científica; 

 Pesquisa e divulgação de links de classificação de revistas científicas, com a criação 

de 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; 
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 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;  

 Sessão de Informação HORIZON 2020 - O programa-quadro da UE para a 

investigação e inovação 2014-2020 

 ENTENP 2013 - Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education 

 Foram realizados os seguintes eventos científicos em parceria com outras instituições: 

o Noite Europeia dos Investigadores 2013 (no âmbito do projeto europeu NEI 

2013 - Portugal); 

o Dia Aberto da Propriedade Industrial (em parceria com o INPI): 

 Requisitos de patenteabilidade 

 Patentes de biotecnologia 

o Porta aberta ao cientista / empresário; 

o Horizon 2020 - Oportunidades de financiamento de Investigação e Inovação 

(I&I) em Marie Skłodowska-Curie Actions, ERC e Infraestruturas de 

Investigação (no âmbito da Politécnica); 

 Aprovação de financiamento de projetos científicos internos e foram aprovados os 

seguintes: 

o Maus tratos à pessoa idosa; 

o Monitorização do consumo de drogas de abuso através da análise de águas; 

o Desenvolvimento e validação de pictogramas farmacêuticos; 

o Aquisição e consumo de substâncias psicoativas pelos estudantes do IPG; 

o Estratégias de competitividade para a indústria biotecnológica. 

 Desta forma, em 2013 foram financiados pela UDI os projetos: 

o Linha de investigação de Comunicação e Expressões – 2 projetos; 

o Linha de investigação de Gestão, Economia e Métodos – 2 projetos; 

o Linha de investigação de Inovação Educacional e Formação de Professores – 

4 projetos; 

o Linha de investigação de Saúde – 8 projetos; 

o Linha de investigação de Desenvolvimento de Produto e Tecnologia – 6 

projetos; 

 Propostas e aprovados em Conselho Científico da UDI os seguintes cursos de Pós‐

graduação: 

o Design e Desenvolvimento de Produto; 

o Aconselhamento e Informação em Farmácia, 

o Gestão de Formação; 

o Higiene e Segurança do Trabalho; 

o Software estatístico AMOS 

 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 
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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 Ciclos de Estudos e outras formações profissionalizantes na área da Saúde; 

 Elaboração e publicação do Regulamento de Bolsas de Investigação do IPG; 

 Contactos 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; 

 Estudo Experimental da Relaxação de Tensões de Materiais Poliméricos; 

 Avaliação do Impacto Ambiental da Adição de Salgema nos Solos da Serra da Estrela; 

 Sistema Robótico para Telepresença Corpórea; 

 Sistema Especialista para Smartphone; 

 Português como Língua Segunda (L2): Investigação; 

 Estabelecimento de parcerias internacionais em projetos científicos:  

o  “Evaluation, modification and validation of pictograms for medication 

instruction in the elderly” com o Children´s Hospital of Eastern Ontario 

(CHEO) Pharmacy; 

o “Ageing – a study of quality of life” com a Universidade de Torino, Itália 

(candidatura FP7)Aprovação de financiamento de projectos científicos 

internos. 

 

Eixo 3: Relação com o Meio Envolvente 

 

Fomentar a divulgação e a colaboração com a comunidade, aprofundando 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 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; 

 Exposição itinerante de trabalhos dos alunos, subordinada ao tema 

«(IN)DIFERENÇAS», na Câmara Municipal da Guarda e na Biblioteca Central do IPG; 

 Realização de evento sobre «Marketing Social: A Responsabilidade das instituições», 

tendo como oradoras Teresa Paiva (IPG) e Maria do Carmo Só (LIFT); 

 Workshops sobre inserção na vida ativa, com divulgação externa, permitindo partilha 

de experiencias e estratégias; 
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 Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para Professores do 1.º 

CEB; 

 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; 

 Participação em eventos de âmbito local e regional que incrementam a visibilidade do 

ensino e das profissões associadas à Saúde: 

o Olimpíadas do Conhecimento em Enfermagem ; 

o II PHARMAWEEK – A melhor saúde, Gerando futuro”; 

o Promoção de atividades junto das instituições de ensino básico, secundário e de 

solidariedade social de forma a divulgar a ESS e o seu ensino junto de potenciais 

candidatos; 

o Divulgação da oferta formativa da ESS, no âmbito do Dia do IPG, na Escola 

Secundária da Sé; 

o Formação sobre “Primeiros Socorros - como agir?”, no Agrupamento de Escolas 

de São Miguel; 

o Palestra “As Infecções Sexualmente Transmissíveis”, integrada no Projeto 

Educação Sexual - 8º ano, do Agrupamento de Escolas de Prença-a-Nova; 

o Visita aos laboratórios de Farmácia, de um grupo de alunos do 12º ano da Escola 

Secundária de Fornos de Algodres; 

o Colaboração com o Instituto Português do Sangue – colheita de sangue ; 

o Colaboração na ação solidária da loja social “Mão Amiga” promovida pela Junta 

de Freguesia da Guarda; 

o Desenvolvimento de ações de esclarecimento e ações de formação no 

Estabelecimento Prisional da Guarda (Estilos Saudáveis de Vida – A Higiene do 

Sono; Estilos Saudáveis de Vida – Higiene Oral (04/04); Avaliação da Glicemia, 

TA e IMC; Prevenção e Tratamento das Toxicodependências ; Condução sob o 

efeito de medicamentos, álcool e outras substâncias; Estratégias de Coping e 

Saúde Mental ; Prevenção dos Comportamentos Suicidários  

o Evento “Be_Target - O Alvo és Tu”, que tem por finalidade promover a 

empregabilidade, o empreendedorismo e a formação junto da população 

residente no concelho Guarda; 

o Ciclo de Palestras sob os temas "Os acidentes nas obras de engenharia civil, e a 

sua importância na melhoria da segurança na evolução dos conhecimentos; 

o Seminário "Uma reflexão sobre o presente e lançar um território para o futuro" 

o Tertúlias Desportivas; 

o Jornadas de Atletismo; 
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o Atividades no âmbito da Piscina: Natação Livre, Escola de Natação, 

Hidroginástica; 

o Seminário de Andebol; 

o Seminário de Física e Desporto; 

o Jornadas de Desporto - Desportos de Academia; 

o Dia Internacional do Turismo - Tourism & Water; 

o Apresentação do livro Postos de Turismo do Destino Serra da Estrela - Análise da 

Situação e Funcionalidades; 

o Exposição “ Álvaro Cunhal – Vida, pensamento e luta”  

o 20º Colóquio de Lusofonia; 

o Tur&Centro – Um encontro de diversidades;  

o Inauguração do Mural no espaço exterior/Serviço de Beberete; 

o Participação na Futurália; 

o Intensive Erasmus Program; 

o Portugal Open – Lisboa Ação de sensibilização e Workshop “Comer saudável com 

os produtos da região”; 

o Cocktail de finalistas da ESTH; 

o Evento Festa da Castanha – “Saberes e Sabores da Castanha” Almoço de São 

Martinho 

o Jantar Solidário “Solar do Mimo” 

o Ação de Florestação do espaço exterior da ESTH/IPG – continuação Participação 

no projeto “Cabeça Aldeia Natal” 

o Apresentação do Livro “Eu Sara me confesso”; 

o Encontro regional de estudantes de Turismo – O Futuro É (s) Turismo; 

o 1º Encontro de Cuidados Paliativos – confeção e serviço de coffee-break; 

o Jantar da Associação Empresarial da Serra da Estrela. 

 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; 

o V FESTUS – Festival Tunas;  

o Atividade - Apanha de cogumelos;   

o Participação no grupo de trabalho do projeto “Aldeias de Montanha”; 

o Parceria científica com o CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela; 

o Reforço das relações Institucionais com a Associação Empresarial da Serra da 

Estrela; 

o XXº Concurso Poliempreende (concurso nacional); 

o Aromas e Sabores da Montanha: Representação e show-cooking;  
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o Concurso "1st Fish & Cooking Aveiro Festival”; 

o Projeto “Inovar com Gosto”; 

o XIV Festival das Sopas Gouveia; 

 Abertura das escolas à comunidade sinalizando as principais efemérides; 

 Comemorações de dias temáticos com a comunidade; 

 Programa IPGYM: Classes de Atividades de grupo, Cardiofitness e musculação; 

 Agita a Guarda: Desenvolvimento de atividades e sessões de trabalho sobre Problemas 

Geoambientais; 

 Desenvolvimento de sessões sobre novas metodologias para ensinar e aprender; 

 Programa de Acolhimento dos novos alunos; 

 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; 

 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. 

 Reforço das relações institucionais com o INESP, Hotelaria e Turismo e a ADHP 

– Associação de Diretores de Hotéis de Portugal; 

 Reforço das relações institucionais com a entidade Turismo Serra da Estrela; 
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 Participação nas sessões e workshops desenvolvidas pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Área Urbana da 

Guarda; 

 Desenvolvimento de ações de esclarecimento e ações de formação no 

Estabelecimento Prisional da Guarda (Alcoolismo e Interações 

Medicamentosas; Terapia do Riso; Estilos Saudáveis de Vida – A higiene do 

sono; Diabetes e Hipertensão; Avaliação de Glicemia, TA e IMC; Prevenção e 

Tratamento das Toxicodependências; Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

Prevenção dos Comportamentos Suicidários; Condução sob o efeito de 

medicamentos, álcool e outras substâncias; Estilos Saudáveis de Vida – A 

higiene oral); 

 Colaboração com o Instituto Português do Sangue; 

 Colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Criação de uma base de dados com correio eletrónico dos Alunos de toda a 

Comunidade Académica, para posterior envio de informação; 

 Rádio IPG Fm: Realização do programa semanal difundido na Rádio Altitude; 

 Presenças em feiras na divulgação da oferta formativa e serviços do IPG. 

 

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 as seguintes atividades: 

 Promoção de formações para docentes e não docentes em áresa de património, 

gestão, informatica e comunicação; 

 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; 
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 Implementação de ações de formação para utilização das TIC e ferramentas 

informáticas relativas ao SIGQ; 

 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; 

 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; 

 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; 

 XIV Torneio de Futsal Masculino “Presidente IPG”; 

 VII Festival Aquático do IPG; 

 III Open de Ténis do IPG;  

 Hidrosolidária; 

 Captação de atletas (Modalidades coletivas); 

 Atividades de Montanha: Esqui e Escalada; 

 Participação nos campeonatos da FADU – Federação Académica do Desporto 

Universitário; 

 Encontro amigável entre IES na modalidade de Futsal masculino e feminino e 

Andebol; 

 Ampliação da base de dados para a UDI e envio dos certificados por correio eletrónico 

em formato digital; 

 Conceção de certificados aos diversos colaboradores/alunos e docentes aquando da 

participação nas Feiras e Ações Diretas promovidas pelo GIC; 

 Criação de uma base de dados dos colaboradores/alunos para possível colaboração 

com o GIC em eventos e feiras; 

 Criação de um banco de imagens de alunos do IPG e externos, para utilização em 

material promocional; 
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 Elaboração de planos de visitas guiadas às Escolas e aos respetivos laboratórios da 

ESTG e ESECD. 

 

 

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 infraestruturas a novos processos ou funções resultantes da 

evolução do IPG e sua adaptação às exigências legislativas existentes. Foram 

realizadas as seguintes intervenções: 

 Processo de Certificação energética dos Edificios do Campus do IPG; 

 Verificação da iluminação externa com intervenção nos candeiros e programação de 

horarios de funcionamento (racionalização energética); 

 Ampliação da ESS, com a criação de um novo bloco para aulas (4 salas) e gabinetes 

(2); 

 Qualificação e monitorização dos acessos da ESS; 

 Renovação do bar e serviços da ESS; 

 Qualificação e apetrechamentos dos laboratórios do IPG; 

 Melhoramento dos edifícios da ESTG, com intervenções de fundo na cobertura, 

renovação de interiores e colocação de capoto; 

 Melhoria das condições térmicas dos edifícios e colmatação de fissuras ou elementos 

de degradação; 

 Intervenções nos edifícios para colmatarem infiltrações e humidades; 

 Climatização dos serviços administartivos e de direcção das Escolas; 

 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 do sitema de aquecimento de água na ESTH, com a instalação de 

sistemas térmico solar; 

 Qualificação das zonas jardinadas e bosquete da ESTH; 

 Decoração do espaço exterior – zona de estacionamento, da ESTH; 

 Empreitada de manutenção e renovação da Piscina; 

 Aquisição de materiais para as atividades da Piscina e respectivos balneários; 

 Verificação das condições de funcionamento da piscina em termos térmicos, químicos 

e de funcionalidade dos espaços de máquinas;  

 Realização das análises de Agua da piscina pelos Laboratórios da ESTG; 
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 Manutenção dos diversos Equipamentos existentes nos diversos edifícios do IPG;  

 Plano de melhoria e embelezamento dos acessoas ao campus e exterior da AAG;    

 Desenvolvimento dos estudos conducentes a sistema de sinalética interna de 

segurança contra incêndios; 

 Atualização do Plano de Ocupação de Imóveis e Reabilitação de Imóveis; 

 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 de hotelaria e restauração na 

ESTH; 

 Manutenção sistemática dos planos de segurança da ESTH/IPG; 

 Construção do Campo de StreetBasquet na ESECD; 

 Plano de Controlo ao Nível de Higiene e Segurança; 

 Instalação da Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Informação 

e do Conhecimento (ADSI) e sua articulação funcional com os serviços do 

IPG; 

 Adaptação e intervenção de melhoria de alguns espaços da ESS, 

nomeadamente: Sala de Reuniões, Bar e Laboratórios; 

 Adaptação de salas a projectos empresariais, promovendo novas ideias e 

estimulando o empreendedorismo; 

 Melhoria da sinalética do campus do IPG e nas Escolas de Saude e de 

Turismo e Hotelaria. 
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Eixo 6: Comunicação e Projeção Social 
 

Fomentar o IPG como uma Instituição de qualidade reconhecida, reforçando a 

identidade Institucional e a construção de uma imagem comum forte, moderna e 

clara no que respeita aos objetivos do IPG e à forma como se relaciona com a 

região e os diversos atores económicos, sociais e culturais. Consolidar e dinamizar 

colaboração com as escolas, através do Gabinete de Informação e Comunicação, 

promovendo maior envolvimento nas atividades desenvolvidas e maior 

responsabilização na valorização institucional, destacando-se as seguintes 

atividades: 

 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 na Futuralia através do Consórcio Politecnica; 

 Participação em júris de provas e de concursos; 

 Semana/Dias de apresentação dos cursos na ESECD; 

 O Gabinete de Informação e Comunicação desenvolveu diversas ações de apoio 

técnico e desenvolvimento de materiais e manutenção de equipamentos: 

o Promover a imagem do IPG, e respetivas Escolas, dentro de uma política de 

dinamização dos fluxos de informação interna e externa; 

o Desenvolver uma cultura institucional, apoiada na missão corporativa, 

respeitando os princípios da transparência, do rigor, da qualidade, da 

inovação e prestígio;  

o Contribuir para a consolidação, uniformização e afirmação da identidade 

institucional, fomentando a construção da Marca IPG; 

o Estimular e divulgar a excelência no ensino, na investigação e na inovação; 

o Consolidar as relações com o Ensino não Superior, mais propriamente 

sobretudo com Escolas Secundárias e Profissionais;  

o Implementar ações junto da sociedade e tecido económico, fomentando uma 

política de responsabilidade social; 

o Incrementar a aproximação com os Antigos Estudantes; 

o Desenvolver circuitos de informação externa com a comunicação social e 

públicos-alvo. 
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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 Envio de cartões de aniversário em formato digital, em nome da Presidência 

do IPG, para todos os funcionários e docentes da Instituição; 

o Elaboração de material informativo, em função de atividades e eventos do 

IPG; 

o Organização logística dos Auditórios dos Serviços Centrais (flores, águas, 

placas identificativas e sistema de som); 

o Secretariado dos eventos promovidos pelo IPG; 

o Organização e seleção da informação a projetar no LCD no hall de entrada 

dos Serviços Centrais; 

o Colocação de material informativo do IPG (cartazes, avisos, folhetos) nos 

diversos placares; 

o Atualização de uma base de dados dos colaboradores/alunos para possível 

colaboração com o GIC em eventos e feiras; 

o Ampliação do banco de imagens de alunos do IPG e externos, para utilização 

em material promocional; 

o Criação de placas de mesa identificativas nos serviços de atendimento ao 

público; 

o Envio de mensal da informação relativa aos diversos eventos do IPG para a 

Agenda Cultural da Guarda; 

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; 

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 Planificação e execução da campanha de divulgação do IPG e sua oferta 

formativa –Outdoors, spots radio, flyers e cartazes. 
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o Elaboração de material correspondente a 80 páginas de jornal a ser 

implementados no jornais regionais: A Guarda, O Interior e Terras da Beira 

o Cobertuda dos principais acontecimentos académicos, científicos, culturais e 

desportivos; 

o Investigação tendente ao melhoramento dos processos de trabalho e 

à  eventual aquisição de novos produtos para o Setor de Audiovisuais; 

o Colaboração com o Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) na 

preparação de material de suporte informativo e promocional, de forma a 

fortalecer as Relações Internacionais.  

o Relação direta com o Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamento 

(GIME) relativamente à verificação da disponibilidade de utilização dos 

diversos auditórios e disponibilização de recursos humanos e logística. 

o Coordenação em conjunto com os Serviços de Ação Social dos meios 

necessários à disponibilização de bares e cantinas para realização dos 

diversos eventos promovidos pelo IPG. 

 Celebração de Protocolos de Cooperação com diversas instituições e associações; 

 Promotores, conjuntamente com o Clube Escape Livre e a Radio Altitude, da “Cápsula 

do Tempo”; 

 Projetos de cariz social com a CERCIG, Cáritas, CMG, IPDJ entre outros; 

 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;  

 Manutenção, atualização e organização dos placares informativos; 

 Fortalecimento de campanha de divulgação e notoriedade do IPG através das redes 

Sociais; 

 Participação e desenvolvimento de atividades nos certames – BTL (Bolsa de Turismo 

de Lisboa); 

 Inclusão e disseminação de informação, boas práticas e projetos em boletins e 

jornais regionais; 

 Estabelecimento de protocolos e realização de ações com parceiros públicos, e 

privados de diferentes sectores de atividade; 

 Conceção de novo material de divulgação dos cursos e das atividades das Escolas, 

com linha gráfica inovadora; 

 Conceção de tarjas identificadoras para atividades no exterior; 

 Divulgação do IPG e sua nova imagem institucional em Outdoors, mupis, folhetos e 

cartazes; 

 Realização de Encontros de Antigos Alunos; 
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 Desenvolvimento do projeto IPG FM envolvendo a comunidade do IPG e divulgando 

as diversas actividades, projectos, participações em que o Instituto vai estando 

envolvido; 

 Modificação das página web da Escolas, com atualização da informação 

disponibilizada. 

 Promoção de outddors da oferta formativa com notoriedade e exemplos de sucesso 

profissional 

 Divulgação de eventos, e iformações sopbre o IPG e suas escolas através das redes 

sociais. 

 

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 com 62 instituições parceiras para as mobilidades Erasmus; 

 Protocolos de mobilidade com 15 países, dos quais 4 extraeuropeus (Brasil, Cuba, 

Turquia e Macau); 

 Participação no “Encontro Geração Erasmus” promovido pela Fórum Estudante, em 

março 2013, a partir do qual foi criado um guia e vídeos promocionais da IES e dos 

programas de mobilidade; 

 Programa Intensivo Erasmus “INTERCULTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABILITY 2”, 

que decorreu entre 30 de setembro e 11 de outubro, envolvendo 41 alunos e 21 

professores de instituições de ensino superior de oito países: Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Holanda, Letónia, Lituânia, Portugal e Turquia  

 Realização de Sessões de Esclarecimento acerca dos programas de mobilidade em 

todas as Escolas do IPG; 

 Realização de uma Sessão de Boas Vindas, no início de cada semestre, para os 

estudantes Incoming; 

 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; 
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 Avaliação de candidaturas aos programas europeus Comenius e Leonardo da Vinci; 

 Participação na ReCles; 

 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 2013; 

 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; 

 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; 

 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); 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG - 2013 
 

 

91 

 Programa Intensivo Erasmus “O INTERCULTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABILITY, 

envolvendo  alunos e  professores de instituições de ensino superior de oito países: 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, Holanda, Letónia, Lituânia, Portugal e Turquia; 

 Participação, como presidente do júri de avaliadores, na competição nacional da 

English-Speaking Union/ Portugal, no British Council, em Lisboa. O vencedor 

representa Portugal em Londres, na International Competition da English-Speaking 

Union; 

 Sessão com os atuais estudantes Erasmus e a comunidade estudantil do IPG,  

 Fortalecimento da cooperação interinstitucional com congéneres de outros países, 

nomeadamente: 

o Com a Universidade de Jaén (Espanha) foram fortalecidos os laços de 

cooperação já existentes a nível do Programa Erasmus, com a visita de uma 

delegação de quatro elementos diretivos da Facultad de Ciencias de la Salud 

à nossa Escola Superior de Saúde, nos dias 21 e 22 de Outubro de 2013; 

o Com instituições turcas no período de 9 a 13 de dezembro de 2013, das 

quais resultaram novos contatos para futuros projetos de cooperação 

internacional; 

o No âmbito do projeto “Global Platform 4 Syrian Students” sob a égide da 

Fundação Jorge Sampaio, foram selecionados três estudantes sírios para, no 

próximo ano letivo, realizarem os seus estudos de mestrado na nossa 

instituição; 

o Visita do Professor Erick Vianna, representante do Instituto Federal de 

Pernambuco para assinatura do Protocolo de Cooperação entre ambas as 

instituições; 

o Visita da Assessora das Relações Internacionais do Instituto Federal do Sul 

de Minas, a Prof.ª Narayana Nogueira, para consolidação do protocolo de 

cooperação já existente; 

o Cooperação com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (Brasil) e o 

Instituto Universitário Atlântico na montagem e leccionação de uma pós-

graduação em Administração Pública; 

 Divulgação da oferta formativa pelos canais electrónicos em Português e Ingles de 

modo a potenciar a cooperação com outras IEs e a vida de alunos no âmbito de 

programas e parcerias existentes.  
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7. ANA LISE DOS RESULTADOS 
CONSOLIDADOS 

7.1. SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2013 

 

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um complemento e não um 

substituto das demonstrações financeiras individuais das entidades integradas num 

grupo e têm como objectivo 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

Imobi l i zações  incorpóreas -  €                            -  €                      -  €                 -  €                        

Imobi l i zações  corpóreas 10.872.278,34 €          3.512.293,11 €      14.384.571,45 €      

Investimentos  Financeiros 30.049,00 €                 30.049,00 €             

Activo Exis tências 13.464,85 €                 14.702,92 €           28.167,77 €             

Liquido Dívidas  de terceiros  — Curto prazo 661.970,03 €               4.668,85 €             666.638,88 €           

Dep. insti tuições  financeiras  e ca ixa 1.376.513,02 €            48.859,06 €           1.425.372,08 €        

Acréscimos  e di ferimentos 77.587,06 €                 49.465,91 €           127.052,97 €           

Total do Activo 13.031.862,30 €          3.629.989,85 €      -  €                 16.661.852,15 €      

Património 12.660.871,65 €          3.444.634,39 €      16.105.506,04 €      

Doações 267.912,26 €               -  €                      267.912,26 €           

Resultados  trans i tados 2.660.633,30 €-            87.608,05 €-           2.748.241,35 €-        

Fundos Próprios Resultado l íquido do exercício 21.711,42 €-                 17.044,45 €-           38.755,87 €-             

e Passivo Provisões  para  riscos  e encargos 167.505,86 €               -  €                      167.505,86 €           

Dívidas  a  terceiros  — Curto prazo 48.055,52 €                 49.979,09 €           98.034,61 €             

Acréscimos  e di ferimentos 2.569.861,73 €            240.028,87 €         2.809.890,60 €        

Total dos Fundos Próprios e Passivo 13.031.862,30 €          3.629.989,85 €      16.661.852,15 €      

 
Quadro 31: Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação 
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IPG SAS Anulações Total consolidado

CMVMC 31.111,10 €               323.382,20 €      354.493,30 €        

FSE 1.646.668,91 €         316.534,86 €      37.493,97 €-   1.925.709,80 €     

Custos com o pessoal 11.806.227,74 €       649.608,85 €      12.455.836,59 €  

Transferências correntes 356.737,91 €            55.986,64 €         68.000,00 €-   344.724,55 €        

Custos Amortizações e Provisões 716.111,04 €            18.124,53 €         -  €                734.235,57 €        

e perdas Outros custos operacionais 72.175,32 €               -  €                     72.175,32 €          

Custos e perdas financeiros 12.399,10 €               56,64 €                 12.455,74 €          

Custos e perdas extraordinários 49.531,09 €               10.899,44 €         60.430,53 €          

Resultado Líquido do Exercício 21.711,42 €-               17.044,45 €-         38.755,87 €-          

14.669.250,79 €       1.357.548,71 €   105.493,97 €- 15.921.305,53 €  

Vendas e prestações de serviços 696.536,44 €            807.586,17 €      27.803,97 €-   1.476.318,64 €     

Impostos e taxas 2.523.761,81 €         -  €                     2.523.761,81 €     

Proveitos suplementares 80.662,19 €               22.679,11 €         9.690,00 €-      93.651,30 €          

Proveitos Transferências correntes 11.227.352,24 €       510.168,50 €      68.000,00 €-   11.669.520,74 €  

 e Ganhos Outros proveitos operacionais -  €                           -  €                     -  €                -  €                       

Proveitos e ganhos financeiros 2.369,72 €                 -  €                     2.369,72 €             

Proveitos e ganhos extraordinários 138.568,39 €            17.114,93 €         -  €                155.683,32 €        

14.669.250,79 €       1.357.548,71 €   105.493,97 €- 15.921.305,53 €  

Resultados Operacionais 100.719,34 €-            23.203,30 €-         123.922,64 €-        

Resultados Financeiros 10.029,38 €-               56,64 €-                 10.086,02 €-          

Resultados Extraordinários 89.037,30 €               6.215,49 €           95.252,79 €          

Resultados Liquidos 21.711,42 €-               17.044,45 €-         -  €                38.755,87 €-          

 

Quadro 32: 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 actividade) 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 2013 a estrutura do balanço do grupo IPG é a constante na figura 

33, sendo que: 

 - O Activo Fixo (imobilizado) ascendeu a 14.414.620,45 €, representando 

86,51% do total do Activo Líquido. 
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 - O Activo Circulante, representa apenas 13,49% do Activo Líquido, com um 

valor de 2.247.231,70 €, e na sua maior parte é constituído por Disponibilidades. 

 
Figura 24: Estrutura do balanço 

 

 

7.2.1. Estrutura do Ativo Liquido 

 

No quadro 36 podemos constatar que o Activo Líquido do Grupo IPG totaliza 

16.661.852,15€, o que representa uma diminuição de 34.156,96 € face ao ano de 

2012 e é composto por imobilizações corpóreas (14.384.571,45€); por 

investimentos financeiros (30.049,00€) referentes à participação do IPG na 

Sociedade MAGICKEY, Lda, por existências (28.167,77€); por dívidas de terceiros 

(666.638,88 €); por disponibilidades (1.425.372,08€) e por acréscimos e 

diferimentos (127.052,97€).  

 

Esta variação negativa do Activo Liquido do Grupo IPG foi originada principalmente 

pela diminuição das disponibilidades, das existências e das imobilizações corpóreas. 

Esta diminuição foi em parte compensada pelo aumento das dívidas de terceiros, no 

valor de 150.245,23€. 
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Variação

Valor

Imobilizações incorpóreas -  €                         0,00% -  €                          -  €                    

Imobilizações corpóreas 14.384.571,45 €    86,33% 14.526.014,35 €     141.442,90 €-     

Investimentos Financeiros 30.049,00 €            0,18% 30.049,00 €             -  €                    

Existências 28.167,77 €            0,17% 46.024,02 €             17.856,25 €-       

Dívidas de terceiros — Curto prazo 666.638,88 €          4,00% 516.393,65 €           150.245,23 €     

Dep. instituições financeiras e caixa 1.425.372,08 €      8,55% 1.454.662,02 €       29.289,94 €-       

Acréscimos e diferimentos 127.052,97 €          0,76% 122.866,07 €           4.186,90 €          

Total do Activo Líquido 16.661.852,15 €    100,00% 16.696.009,11 €     34.156,96 €-       

2013 Estrutura 2012ACTIVO LIQUIDO

 

Quadro 33: Estrutura do Ativo Liquido 

 

 

O activo fixo16 ascendeu a 14.414.620,45 € e registou uma variação negativa de 

aproximadamente 1%. Esta evolução assenta em exclusivo no comportamento da 

conta de imobilizações corpóreas, que registou um decréscimo de 141.442,90€.  

 

O activo circulante 17  cifrou-se em 2.247.231,70€, registou um aumento de 

107.285,94 € por via, essencialmente, do aumento das dívidas de terceiros. 

 

As Dívidas de Terceiros c/p totalizam 666.638,88 € e repartem-se por clientes c/c 

(380.826,75 €), por alunos c/c (284.980,57€), por outros devedores (639,58€) e 

ainda por adiantamentos a fornecedores (191,98€). 

 

Em 31 de Dezembro de 2013 existiam dívidas de Clientes, alunos e utentes de 

cobrança duvidosa no montante de 637.465,25 €, que representam dívidas hà mais 

de um ano, tendo-se verificado um aumento da provisão para cobranças duvidosas 

no valor de 154.943,99 €. 

 

As Disponibilidades atingiam um valor de 1.425.372,08 €, representando 8,55% 

do Activo Líquido. 

 

 

 

                                                           
16

 O Activo fixo engloba as imobilizações incorpóreas + imobilizações corpóreas + investimentos 
finaceiros 
17

 O Activo circulante engloba as existências + dívidas de terceiros + disponibilidades + acréscimos e 
diferimentos activos 
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7.2.2. Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo  

 

Os Fundos Próprios no valor de 13.586.421,08€ representam 81,54% dos Fundos 

Próprios e Passivo e registaram uma diminuição de apenas 38.538,57€, face ao ano 

de 2012, que ficou a dever-se ao facto de em 2012 o IPG e os SAS terem 

conseguido um Resultado Líquido (RL) negativo de 1.112.050,45€ e em 2013 o RL, 

apesar de ser negativo, foi de apenas 38.755,87€.  

O Passivo, no valor de 3.075.431,07 €, representado 18,46% dos Fundos Próprios 

e Passivo é constituído maioritariamente por Acréscimos e Diferimentos 

(2.809.890,60€) que registaram um decréscimo de 166.741,91€, relativamente ao 

ano de 2012 pelo facto de inicialmente os cortes nos vencimentos serem superiores 

aos de 2012, o que faria que os encargos com o subsídio de férias fossem menores. 

Neste momento, face ao acórdão do Tribunal Constitucional os encargos com o 

subsídio de férias vão ser superiores ao previsto e se os Acréscimos e diferimentos 

tivessem sido calculados com as premissas atuais o seu valor, face ao ano de 2012, 

iria aumentar e não diminuir. Por seu lado, as Dívidas a terceiros dizem respeito, a 

garantias bancárias, no que respeita ao IPG (47.389,72€) e a cauções de 

alojamento e garantias bancárias, nos SAS. 

Variação

Valor

16.105.506,04 €     96,66% 16.105.506,04 €       -  €                     

267.912,26 €           1,61% 267.694,96 €            217,30 €              

2.748.241,35 €-        -16,49% 1.636.190,90 €-         1.112.050,45 €-   

38.755,87 €-             -0,23% 1.112.050,45 €-         1.073.294,58 €   

13.586.421,08 €     81,54% 13.624.959,65 €       38.538,57 €-         

167.505,86 €           1,01% -  €                           167.505,86 €      

98.034,61 €             0,59% 94.416,95 €               3.617,66 €           

2.809.890,60 €        16,86% 2.976.632,51 €         166.741,91 €-      

3.075.431,07 €        18,46% 3.071.049,46 €         4.381,61 €           

16.661.852,15 €     100% 16.696.009,11 €       34.156,96 €-         

Estrutura 2012Fundos próprios e Passivo 2013

Património

Doações

Resultados transitados

Resultado líquido do exercício

Total dos Fundos Próprios

Provisões para riscos e encargos

Dívidas a terceiros — Curto prazo

Acréscimos e diferimentos

Passivo

Total dos Fundos Próprios e Passivo

 
Quadro 34: Fundos Próprios e 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 
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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 2013 é a que se representa na figura 34. 

 

 
Figura 25: Estrutura dos resultados consolidados 

 

Os Resultados Operacionais reflectem os ganhos ou perdas resultantes da 

actividade principal de uma entidade. Neste caso o IPG apresenta um resultado 

operacional negativo, no valor de 123.922,64 €. 

 

Os Resultados Financeiros representam os ganhos ou perdas resultantes das 

decisões financeiras de uma entidade, e neste caso tem um valor negativo de 

10.086,02 €, resultantes principalmente dos encargos bancários suportados pelo 

IPG, com os sistemas de recebimentos por multibanco e TPA. 

 

Os Resultados Extraordinários são resultantes de factos ocasionais, portanto 

traduzem os ganhos ou perdas alheios à exploração, logo, com carácter de 

eventualidade. No ano de 2013 no IPG atingiram o valor de 95.252,79€. 

 

O Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do resultado líquido de cada 

exercício económico, que no grupo IPG foi no ano de 2013 negativo de 38.755,87€.  
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A estrutura de resultados apresentada anteriormente apenas mostra os vários 

resultados alcançados pelo IPG no ano de 2013, no entanto, podemos fazer uma 

análise comparativa dos anos 2012 e 2013. Da análise da evolução dos vários tipos 

de resultados no ano de 2013 face ao ano de 2012 verificamos que os resultados 

operacionais do grupo, apesar de continuarem negativos melhoram bastante, face 

ao ano de 2012, o que por sua vez originou também uma melhoria significativa no 

resultado Liquido. Por seu lado, os resultados financeiros e os resultados 

extraordinários mantiveram-se positivos e com valores muito similares aos do ano 

de 2012.  

 

 A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada, comparativa dos anos 

2012 e 2013 é a seguinte: 

 

 

Figura 26: Estrutura de custos consolidada comparativa 

 

 

Resumo da Demonstração 

de Resultados

R. Operacionais 123.922,64 €-  1.317.151,73 €-       

R. Financeiros 10.086,02 €-    3.054,86 €                

R. Extraordinários 95.252,79 €    208.156,14 €           

R. Liquido 38.755,87 €-    1.112.050,45 €-       

2013 2012

 

Quadro 35: Resumo dos resultados 
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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 

actividade 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 12%. 

 

Figura 27: Estrutura de Custos Operacionais 

 

Se tivermos em conta a comparação da estrutura de custos operacionais dos anos 

de 2012 e 2013 verificamos, através da análise do quadro seguinte, que no ano de 

2013, se verificou um aumento significativo do total dos custos operacionais 

(677.132,01€). Este aumento resultou de um aumento dos custos com o pessoal, 

originados pelo fato de no ano de 2013, ter sido pago o subsídio de férias que não 

foi pago no ano de 2012. Por outro lado, o aumento dos custos com o pessoal 

acabou por ser compensado em parte pela diminuição dos custos dos fornecimentos 

e serviços externos, decorrente de uma gestão mais rigorosa dos recursos 

disponíveis. 
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Custos Operacionais 2013 Estrutura 2012 Variação

CMVMC 354.493,30 €            2,23% 320.503,76 €            33.989,54 €    

Fornecimentos e serviços externos1.925.709,80 €         12,12% 2.284.132,42 €        358.422,62 €- 

Custos com o Pessoal 12.455.836,59 €      78,40% 11.589.627,77 €      866.208,82 € 

Transferências correntes Concedidas344.724,55 €            2,17% 328.957,39 €            15.767,16 €    

Outros custos operacionais 72.175,32 €               0,45% 77.171,00 €              4.995,68 €-      

Amortizações e provisões 734.235,57 €            4,62% 609.650,78 €            124.584,79 € 

Total  dos Custos Operacionais15.887.175,13 €      100,00% 15.210.043,12 €      677.132,01 € 

 
Quadro 36: 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 2013: 

Proveitos e Ganhos 2013 Estrutura 2012 Variação

Vendas e prestações de serviços 1.476.318,64 €         9,27% 1.210.272,20 €        266.046,44 €     

Impostos e taxas 2.523.761,81 €         15,85% 2.692.985,71 €        169.223,90 €-     

Proveitos suplementares 93.651,30 €               0,59% 68.687,83 €              24.963,47 €        

Transferências correntes 11.669.520,74 €      73,29% 9.920.945,65 €        1.748.575,09 €  

Outros e proveitos operacionais -  €                           0,00% -  €                           -  €                    

Proveitos e ganhos financeiros 2.369,72 €                 0,01% 9.201,24 €                 6.831,52 €-          

Proveitos e ganhos extraordinários 155.683,32 €            0,98% 255.811,22 €            100.127,90 €-     

Total dos Proveitos e Ganhos 15.921.305,53 €      100,00% 14.157.903,85 €      1.763.401,68 €  
 

Quadro 37: Estrutura dos proveitos e Ganhos 

 

Da análise do quadro anterior podemos constatar que o total de proveitos e ganhos 

ascende a 15.921.305,53€ dos quais as transferências correntes, onde se incluem 

as transferências do Orçamento do Estado que representam 73.29%. Estas receitas 

tiveram um aumento significativa de 1.748.575,09€, face ao ano de 2012. Este 

aumento das transferências do estado, foi originado pelo aumento dos custos com 

o pessoal e os encargos da Entidade Patronal com a CGA que passou de 15% para 

20%, no ano de 2013. 

Os impostos e taxas, ou seja, as receitas provenientes de propinas e outras taxas 

representam a segunda maior fonte de receita, representando 15,85% das receitas, 

tendo sofrido uma diminuição de 169.223,90€, comparativamente com 2012. 

Também, as vendas e prestações de serviços, representando 9,27% dos proveitos 

e ganhos são a terceira fonte de receita mais significativa e tiveram uma variação 

positiva face ao ano de 2012, sendo que os outros tipos de proveitos e ganhos 

apresentam valores residuais.  
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CONCLUSA O 

Num contexto de incertezas e mundanças, de reequacionamento de estratégias, de 

fortes condicionalismos orçamentais, a par de uma necessidade crescente de se 

produzir mais com menos recursos, durante o ano de 2013, procurou-se potenciar 

as sinergias entre Escolas, docentes, investigadores e funcionários de modo a 

promover uma formação qualificada e a valorizar a instituição no âmbito dos 

objetivos estratégicos delineados, em termos científicos, técnicos, culturais, 

desportivos e de prestação de serviços.  

Fortalecer 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, constituiu um dos 

grandes desafios face às incertezas existentes, ao acréscimo de trabalho e 

responsabilidade das instituições perante o estado e os cidadãos, bem como de 

posicionamento no contexto formativo do ensino superior e dos seus públicos. 

A valorização das Instituições de Ensino Superior e a sua articulação com as 

exigências e desafios da sociedade actual exige um planeamento estratégico com 

capacidade de definir metas, assumir posicionamentos e identificar ações. Neste 

âmbito procurou-se otimizar os meios disponíveis para a prossecução dos objetivos 

traçados, 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 

continuado de qualificação das formações, de alargamento das pacerias e acções 

com as diversas instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, o 

incentivo à investigação e à mobilidade internacional, a colaboração com o tecido 

empresarial, o reforço de comunicação interna e externa, a melhoria das condições 

de trabalho e de incorporação de sistemas de garantia de qualidade. Urge rever e 

monitorizar as estratégias e seus suportes face à adaptação constante à mudança e 

aos novos cenários políticos sociais e formativos que se equacionam. 

O ano de 2013 decorreu num contexto de incerteza e contenção orçamental, que 

nos últimos anos tem vindo a atingir e a condicionar as instituições públicas. 

Contudo, considera-se que globalmente foram desenvolvidas com sucesso as 
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acções e eventos programados e alcançados globalmente 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-aprendizagem, um incremento das qualificações do corpo 

docente e um alargamento das formações, em particular dos Cursos de 

Especialização Tecnológica, pós-graduações e cursos de Mestrado, reforçando o 

posicionamento formativo do IPG no contexto regional e nacional.  

Em simultâneo a actividade de investigação regista progressos e reorietntações 

face às exigências da FCT, da política de qualidade e do posicionamento no âmbito 

de uma crescente transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando 

uma investigação aplicada que possam acoplar um incremento de publicações e 

comunicações, de trabalho colaborativo com outras IES e centros de investigação.  

Verificou-se um esforço de comunicar a instituição, através dos diversos canais e 

meios de comunicação, no sentido de divulgar a oferta formativa, as actividades de 

carácter técnico e científico realizadas, os eventos culturais e desportivos e a 

ligação com o tecido económico e social. 

Posicionamo-nos como entidade de formação e investigação aplicada, alargando os 

públicos, promovendo colaboração técnica e cientifica a diferentes esclas e areas de 

trabalho, promovendo uma maior ligação ao tecido económico e social, criando 

inovação e transferência de conhecimento. 
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Anexos  

Anexo I – Balanço e Demonstração de Resultados  

Anexo II – Certificação Legal das Contas  

Anexo III – QUAR 2013 

Anexo IV – Contas da sociedade MagicKey, Lda 
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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 2013 TAXA     
REALIZAÇÃO

Ministério da Educação e Ciência

Instituto Politécnico da Guarda

ANO:2013

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.

Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais Peso: 30.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficiência Peso: 40.0

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e 
aprovados

17.0 24.0 30.00 2.00 100 30.0 100.0 Atingiu

Implementação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade Peso: 20.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de CET em funcionamento no ano letivo 2013/14 13.0 13.0 14.00 1.00 40 14.0 100.0 Atingiu

Nº de alunos inscritos em CET no ano letivo 2013/14 310.0 346.0 350.00 20.00 60 365.0 100.0 Atingiu

Reforçar a oferta formativa pós-secundária (CET) Peso: 20.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de participações com comunicação em eventos 
científicos internacionais

199.0 229.0 235.00 10.00 100 146.0 66.4 Não Atingiu

Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação Peso: 20.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Número de docentes em programas de mobilidade 
internacional (IN + OUT), incluindo mobilidades para 
Estágio e Programas Intensivos

46.0 49.0 50.00 5.00 40 77.0 144.0 Superou

Número de discentes em programas de mobilidade 
internacional (IN + OUT) incluindo mobilidades para Estágio 
e Programas Intensivos

222.0 225.00 10.00 60 243.0 103.6 Superou

Reforçar o grau de internacionalização do IPG Peso: 40.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficácia Peso: 30.0

Objectivos Operacionais

rosinha
Texto digitado
Anexo III

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado

rosinha
Texto digitado



R2
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% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas 80.0 94.6 95.00 2.00 50 94.7 100.0 Atingiu

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a 
melhorar"

14.8 8.6 8.00 1.00 50 5.0 200.0 Superou

Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação Peso: 40.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por 
questionário  ao Centro de Informática (escala 1 a 5)

3.50 .20 55 3.3 100.0 Atingiu

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por

questionário aos Serviços Académicos (escala de 1 a 5)

4.2 3.4 3.60 .20 45 3.7 100.0 Atingiu

Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados Peso: 30.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 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

53.2 58.3 60.00 2.00 100 61.6 100.0 Atingiu

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar Peso: 30.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Qualidade Peso: 30.0

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) 
x 100

26.7 29.8 33.00 2.00 60 34.6 100.0 Atingiu

(Nº de docentes ETI com titulo de especialista / Nº total de 
docentes ETI) x 100

4.5 6.3 8.00 1.00 40 8.6 100.0 Atingiu

Aumentar a % de docentes com grau de doutor e título de especialista Peso: 30.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013 Tolerância Valor 

Crítico PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Nº de cursos ministrados em parceria com outras IES 1.0 .0 1.00 .00 30 1.0 100.0 Atingiu

Nº de novos protocolos celebrados 24.0 32.0 33.00 5.00 40 39.0 103.0 Superou

Nº de alunos inscritos em cursos ministrados em parceria 31.0 .0 20.00 5.00 30 13.0 90.0 Não Atingiu

Aumentar o nº de protocolos e as parcerias com outras instituições e empresas Peso: 40.0

INDICADORES 2011 2012 META 
2013

Tolerância Valor 
Crítico

PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº de artigos publicados em revistas internacionais no ano 
2013

28.0 58.0 60.00 5.00 100 39.0 73.3 Não Atingiu

Objectivos Operacionais

Técnico Superior * 12.0 35.0 36.0 1.0

Assistente Técnico * 8.0 50.0 48.0 2.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 1.0 1.0 .0

Assistente Operacional * 5.0 87.0 87.0 .0

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 13.0 13.0 .0

186.0 185.0

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO
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Outros Valores

PIDDAC 175000 166671 8329

Outras Despesas Correntes 100713 246019 145306

Aquisições de Bens e Serviços 2111684 2408942 297258

Despesas c/Pessoal 12077958 12507238 429280

Orçamento de Funcionamento 14391355 15569638 1178283

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 14566355 15736309

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação 60.0 Superou

Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados 31.0 Atingiu

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar 30.0 Atingiu

Qualidade 36.3 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 39.0 Não Atingiu

Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais 22.0 Não Atingiu

Eficiência 36.4 Não 
Atingiu

Implementação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade 20.0 Atingiu

Reforçar a oferta formativa pós-secundária (CET) 20.0 Atingiu

Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação 13.0 Não Atingiu

Reforçar o grau de internacionalização do IPG 48.0 Superou

Eficácia 30.3 Superou

Avaliação Final

NOTA EXPLICATIVA

102.700

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

402 400

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2012 31/12/2013

Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT), 
incluindo mobilidades para Estágio e Programas Intensivos

Indicadores Justificação do Valor Crítico
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(Nº de docentes ETI com titulo de especialista / Nº total de docentes ETI) x 100 Divisão de Recursos Humanos

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

Serviços Académicos

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100 Divisão de Recursos Humanos

Nº de alunos inscritos em cursos ministrados em parceria Serviços Académicos

Nº de novos protocolos celebrados Serviços Presidencia

Direção das escolas

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais UDI

Nº de CET em funcionamento no ano letivo 2013/14 Serviços Académicos

Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT), 
incluindo mobilidades para Estágio e Programas Intensivos

Gabinete de Mobilidade e Cooperação

Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT) 
incluindo mobilidades para Estágio e Programas Intensivos

Gabinete de Mobilidade e Cooperação

Nº de artigos publicados em revistas internacionais no ano 2013 UDI

Nº de cursos ministrados em parceria com outras IES Serviços Académicos

Nº de alunos inscritos em CET no ano letivo 2013/14 Serviços Académicos

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e aprovados Gabinete de Avaliação e Qualidade

Indicadores Fonte de Verificação

(Nº de docentes ETI com titulo de especialista / Nº total de docentes ETI) x 100

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

Nº de novos protocolos celebrados

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100

% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário  ao Centro de 
Informática (escala 1 a 5)

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por

questionário aos Serviços Académicos (escala de 1 a 5)

Nº de CET em funcionamento no ano letivo 2013/14

Nº de alunos inscritos em CET no ano letivo 2013/14

Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT) 
incluindo mobilidades para Estágio e Programas Intensivos

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais

Nº de cursos ministrados em parceria com outras IES

Nº de alunos inscritos em cursos ministrados em parceria

Nº acumulado de procedimentos do SIGQ criados e aprovados

Nº de artigos publicados em revistas internacionais no ano 2013

Indicadores Justificação do Valor Crítico
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% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas Gabinete de Avaliação e Qualidade

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar" Gabinete de Avaliação e Qualidade

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário  ao Centro de 
Informática (escala 1 a 5)

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

Indicadores Fonte de Verificação
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