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NOTA INTRODUTORIA
O Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do Instituto Politécnico da Guarda
(IPG), referente ao exercício de 2016, estabelece uma análise sumária da evolução do
sistema de ensino superior em Portugal nos últimos 10 anos, da oferta e procura dos
ciclos de estudos no IPG, apresentando o balanço das atividades realizadas, as
formações detidas e desenvolvidas, os recursos existentes, os serviços prestados e a
investigação produzida. Analisa o comportamento institucional em termos económicofinanceiros, com as respetivas demonstrações financeiras consolidadas, dando
cumprimento à legislação em vigor.
O IPG é uma instituição de ensino superior de direito público, organizada internamente
por unidades orgânicas – Escola Superior de Educação e Comunicação (ESECD),
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTH), Escola Superior de Saúde (ESS) e
Escola

Superior

de

Turismo e

Hotelaria

(ESTH)

-

responsáveis diretas pelo

desenvolvimento das Atividades de formação; Unidade de Desenvolvimento do Interior
(UDI), estrutura de investigação com estatuto de unidade orgânica, responsável pelo
I&D da Instituição, projetos de transferência de conhecimento, candidaturas a
programas nacionais e comunitários. Complementarmente existe um conjunto de
unidades

e

gabinetes

de

suporte

às

atividade

académica,

mobilidade

e

internacionalização, cultura e desporto, saídas profissionais, atividades de gestão e
manutenção de equipamentos e edifícios.
Os projetos e atividades desenvolvidas procuraram enquadrar-se nos objetivos
delineados no Plano de Atividades para o ano 2016 e estruturadas de acordo com o
Plano Estratégico. Foram também prosseguidos outros objetivos estabelecidos no
Programa do Governo para a área do Ensino Superior e nas recomendações da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Assinale-se, os
desenvolvimentos promovidos face à acreditação do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade (SIGQ) do IPG, da política de cooperação no âmbito do CCISP (Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), das parcerias e convénios
internacionais e do fortalecimento das relações com a comunidade.
A estrutura do presente documento é composta basicamente por três partes:


Na primeira parte procede-se à apreciação e contextualização da envolvente
externa nacional no ano de 2016, quer ao nível da conjuntura económica, quer
do ensino superior, bem como uma caraterização geral do IPG, da sua
organização institucional e evolução dos seus principais indicadores académicos
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e de ação social. São elencados os objetivos gerais e estratégicos do IPG para
2016 e identificados os desenvolvimentos e condicionalismos mais marcantes
nesse período.


Na segunda parte sistematiza-se a síntese das atividades realizadas pelo
conjunto das unidades e serviços que integram a Instituição, agrupadas em
função dos objetivos estratégicos estabelecidos, ações planeadas e nível de
concretização.



Na última parte é apresentada a situação económico-financeira consolidada da
Instituição, suportada em quadros e indicadores demonstrativos da gestão
realizada e uma breve análise financeira com diferenciação entre o Instituto
Politécnico da Guarda e os Serviços de Ação Social.

2
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1.

O ENSINO SUPERIOR EM
PORTUGAL

“O relatório “Education at a Glance 2016” reforça a ideia de que o ensino superior tem
um forte impacto no mercado de trabalho. No entanto, em Portugal apenas 23% dos
adultos com idades entre os 25 e os 64 anos detêm um curso superior. A média em
toda a OCDE é de 36%. Portugal é também um dos três únicos países da OCDE, em
conjunto com a Turquia e o México, onde a maioria dos adultos entre os 25 aos 64
anos não atingiram o ensino secundário.
Nas últimas décadas, quase todos os países da OCDE têm visto um aumento
significativo no nível de educação das suas populações, especialmente entre as
gerações mais jovens.” A população com formação superior tem em Portugal uma
remuneração 68% superior a que detém formação secundária, valor que supera a
media da OCDE de um acréscimo de 57%. (Education at a glance 2016, OCDE
Report)
No âmbito do ensino superior português, a análise do relatório da OCDE “Education at
a Glance 2016”, aponta, entre outras, as seguintes conclusões:


O OCDE sublinha que o nível de formação é muito dual em Portugal pois temos
a segunda maior percentagem de população que não conseguiu completar o
ensino básico (36%) só à frente da Turquia. Por outro lado, temos uma
percentagem da população com mestrado acima da média da OCDE (17%
versus

11%),

ainda

que

a

população

com

licenciatura,

mestrado

ou

doutoramento em Portugal (20%) esteja claramente abaixo da média da OCDE
(28%);


A parcela de financiamento no sistema de ensino superior que é assegurado
por privados aumentou, fixando-se agora em torno dos 32%. A retração do
papel do Estado no financiamento das universidades e politécnicos em Portugal
é apenas ultrapassada pela que se verificou no Reino Unido (onde os privados
representam mais de 37% dos gastos);



Portugal é o país em que as habilitações escolares entre gerações mais têm
aumentado em toda a OCDE mas, mesmo assim, a taxa de população com pelo
menos o ensino secundário entre os mais jovens fica aquém da média da
OCDE. Ou seja, como partimos de um ponto muito baixo estamos a progredir
depressa, mas mesmo assim, a um ritmo que não nos permitirá chegar a níveis
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médios da OCDE mantendo assim uma desvantagem quanto à formação média
da população. Em Portugal, a remuneração média de um diplomado é 68%
superior à de um não diplomado enquanto a média da OCDE é de 57%. Este
valor de remuneração não se distribuiu de forma idêntica por todas as faixas
etárias e, ao passo que os jovens adultos (25-34 anos) apresentam uma
remuneração média 56% acima de um não diplomado, os adultos entre os 5564 anos têm remunerações médias 93% superiores;


A população jovem masculina sem qualificação ao nível do ensino secundário é
muito superior (em mais de 10 pontos percentuais) à feminina – um problema
comum ao que se passa na Letónia e em Espanha;



Portugal está entre os países em que há menor percentagem de alunos com
qualificações vocacionais ao nível do ensino secundário ou acima disso fora do
ensino superior (predomina as formações de âmbito geral);

A Figura 1 ilustra que as despesas em educação, em % do PIB, na última década. Os
dados revelam de 2005 a 2015 uma redução de 0,8%, alcançando-se em 2015 os
níveis mais baixos de financiamento (3,8%) da última década, valores próximos dos
registados no final da década de 80. De 2013 à atualidade, a tendência é de redução a
uma média de 0,2% ao ano.

Figura 1: Despesas do Estado com a Educação
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Em Portugal, o ensino superior conheceu um forte impulso nas últimas duas décadas,
quer na oferta de formações, quer na diversificação do perfil social e cultural dos
indivíduos que acedem a este nível de escolaridade. Na atualidade a procura
apresenta um diferencial superior a 10% em relação à oferta, que em determinadas
áreas se torna crítica e exige intervenções estratégicas de correção, promovendo
maior equidade formativa e sustentabilidade do sistema de Ensino superior. Note-se
que 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.
Com a entrada em funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) iniciou-se o processo de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo.
O primeiro ciclo regular de avaliação/acreditação de ciclos de estudos, abrangendo
todos os ciclos de estudos que obtiveram acreditação preliminar, foi iniciado em
2011/2012 e encontra-se praticamente concluído, iniciando-se agora um novo ciclo de
avaliação institucional. Para o ano letivo 2015/2016 foram submetidos à A3ES, um
total de 375 novos pedidos, o que representa um aumento de cerca de 60% em
relação ao período anterior. Este aumento muito substancial ocorre em oposição ao
progressivo decréscimo que se verificou nos últimos quatro anos e que traduzia uma
estabilização do sistema. Estes novos pedidos repartem-se em 220 para o sistema
Universitário e 155 para o Politécnico, cabendo aos mestrados 64,5% dos pedidos, às
licenciaturas 24,5% e aos Doutoramentos 11%.
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, na última década 2005/06-2015/16 (Quadro 1),
revelam uma tendência crescente de expansão da oferta até 2019/10, onde se alcança
um valor próximo das 92.000 vagas. A partir desse ano registou-se um recuo da
oferta quem, em 2015/16, alcança as 73.447 vagas, (verificando-se neste último ano
um pequeno acréscimo em relação a 2014/15 no valor de 1,2%, com origem no
privado). Globalmente, desde o ano 2010/11, regista-se uma redução do número total
de vagas, que se deve à forte perda de peso do ensino superior privado. A assinalar
que no saldo do último quinquénio há uma redução de 5,4% da oferta de ensino
superior, público e de 37,8% do privado (Fig. 2 e 3).
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Subsistema de ensino

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Universitário

26 129

26 163

26 702

27 013

27 609

28 914

29 041

28 838

28 724

28 631

28 529

Politécnico

21 304

21 202

22 882

24 068

24 600

25 370

25 270

24 270

23 547

23 008

22 833

Total

47 433

47 365

49 584

51 081

52 209

54 284

54 311

53 108

52 271

51 639

51 362

Universitário

23 971

23 937

23 001

24 400

25 451

22 553

20 939

18 460

15 941

13 106

14 406

Politécnico

12 527

12 845

13 645

13 964

14 241

12 976

11 633

10 530

8 807

7 775

7 679

Total

36 498

36 782

36 646

38 364

39 692

35 529

32 572

28 990

24 748

20 881

22 085

83 931

84 147

86 230

89 445

91 901

89 813

86 883

82 098

77 019

72 520

73 447

Público

Privado
TOTAL

Quadro 1: Evolução da oferta de vagas no ensino superior 2005/06-2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

No conjunto o Ensino Superior Público representa 69,9% das vagas do ensino
superior, repartidas em 55,5% pelo subsistema universitário e 44,5% pelo subsistema
politécnico. Assinale-se que os subsistemas entram em perda no início da segunda
década de 2000, tendo desde essa data registado uma redução 2950 vagas. No
privado a situação foi mais crítica, tendo perdido 17.607 vagas, o correspondente a
menos 44,4% da sua oferta em 2009/10.

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
Público

Privado

Universitário

Politécnico

0
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Figura 2: Evolução de vagas por Ensino Publico e Privado e subsistemas entre 2005/06 a 2015/16
Fonte: GPEARI/MCE
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5.0

-5.0

-15.0

Universitário
-1.3

Politécnico

Total

Público

-5.4

Universitário Politécnico

Total

Privado

-10.0

-25.0

-35.0
-36.1

-37.8
-40.8

-45.0

Figura 3: Variação do número de vagas entre subsistemas nos últimos 5 anos

Fonte: GPEARI/MCE

A diversificação da oferta formativa e a multiplicação de formações em diferentes
instituições, tem contribuído para uma maior repartição formativa dos candidatos ao
ensino superior, a par de tendência de concentração geográfica, marcada pelo reforço
da litoralização e preferência universitária. A par desta situação tem-se registado
algum reequacionamento das áreas de educação e formação, no sentido de um maior
ajustamento ao mercado. Neste contexto, 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 Proteção Social até 2009/10, evidenciando na atualidade uma redução de vagas.
Assinale-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. Neste último ano verifica-se um acréscimo de
vagas nas ciências sociais e nas artes e humanidades (Figura 4).
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Figura 4: Evolução das vagas no Ensino Superior por áreas de formação entre 2004/05 e 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

Relativamente ao número de estudantes inscritos, a análise aos últimos anos, mostra
que o peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo as escolas politécnicas
integradas em Universidades), se tem situado entre os 35-40% do total do subsistema
público, alcançou o valor 37251 em 2015/16 (39,7% do total de estudantes inscritos
no ensino superior público). Assinale-se ainda que desde o ano 2007/08, o Ensino
superior privado perde alunos consecutivamente que, no conjunto, representam
menos 18892 inscritos, cabendo 30,1% ao Politécnico e 69,9% ao Universitário
(Quadro 2 e Figura 5).

Inscritos no no Ensino Superior
Público

Privado

Subtotal

2005/06

2006/07 b) 2007/08

2008/09 c)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Universitário

42 559

44 780

52 818

54 243

59 611

65 012

60 899

57 396

57 500

56 140

56 558

Politécnico

21 132

25 371

31 461

33 745

34 789

37 883

33 582

31 671

29 881

31 185

37 251

Total

63 691

70 151

84 279

87 988

94 400

102 895

94 481

89 067

87 381

87 325

93 809

Universitário

11 507

16 204

20 029

18 811

19 209

19 497

15 214

12 416

12 176

12 453

13 207

Politécnico

7 522

8 986

9 806

8 573

8 705

9 116

6 881

4 766

4 081

4 477

5 685

Total

19 029

25 190

29 835

27 384

27 914

28 613

22 095

17 182

16 257

16 930

18 892

Universitário

54 066

60 984

72 847

73 054

78 820

84 509

76 113

69 812

69 676

68 593

69 765

Politécnico

28 654

34 357

41 267

42 318

43 494

46 999

40 463

36 437

33 962

35 662

42 936

Total

82 720

95 341

114 114

115 372

122 314

131 508

116 576

106 249

103 638

104 255

112 701

Quadro 2: Inscritos por Subsistema de ensino, de 2004/05 a 2014/2014 (excluindo CET)
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Fonte: GPEARI/MEC
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Figura 5: Evolução do número de inscritos no ensino superior Público e Privado e nos subsistemas Universitário e
Politécnico- de 2005/05 a 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

Refira-se que o controlo de vagas e a tendência de evolução dos candidatos ao ensino
superior, por via do comportamento demográfico, 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” e
pelas dificuldades financeiras das famílias. Saliente-se que o comportamento da
procura dos 3 ciclos de formação revela tendência de crescimento nos últimos anos, e
com especial significado no subsistema politécnico, quer público, quer privado,
aumentando no conjunto (politécnico) cerca de 20,4%, enquanto o Universitário
registou um acréscimo de 1,6%. Conforme se aprecia na Figura 6, há uma estabilização
da procura de formações, para as quais algumas políticas de acesso ao ensino superior
procuram contrariar as tendências recentes de perda.
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Figura 6: Inscritos no ensino Superior pelo primeiro ano e por nível de formação de 2010/11 a 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

No tocante aos diferentes níveis de formação verificou-se em 2014/15 o arranque dos
novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) que registaram um valor de
395 inscritos, obtendo os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) um valor de
6483 inscritos nesse mesmo ano. Estas formações (Cursos de Especialização
Tecnológica) conheceram uma progressão significativa, mas verificam na atualidade,
por imperativo legal, a sua substituição pelos CTeSP, que constituem, na mesma
medida, formações superiores com habilitação profissional de nível V, com 4
semestres, possibilitando o prosseguimento de estudos no ensino superior. Na
atualidade estão registados 538 CTeSP. Dos 6430 inscritos, 84,2% estão no
subsistema público, que oferecem um total de 12.889 vagas. Os inscritos em CTeSP
no privado representam 15,8% da oferta, o correspondente a 1.018 alunos (Quadro 3).

Ensino Politécnico

Nº Inscritos

% CTeSP

Nº Máximo de Alunos

% Vagas Ocupadas

Público

5369

84,2

12889

41,6

Privado

1018

15,8

3857

38,4

Total

6430

100

16746

100

Quadro 3: Oferta de Cursos Técnicos Superior Profissionais, e vagas, em 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

Nas Figura 7 observamos a variação de estudantes inscritos no Ensino Superior e desde
ao ano 2010/11 a 2015/16, segundo o género, no qual se confirmam varias
tendências em termos do Ensino Superior:
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o decréscimo sistemático de inscritos no sistema de ensino superior ate
2014/15;



o acréscimo da procura no último ano letivo;



a maior proporção de mulheres a frequentar este nível de ensino.

250 000
211 641

200 000

184 627

208 758
181 515

197 255
173 745

193 948
168 252

187 335

190 282
166 117

162 323

150 000
100 000
50 000
0
2010/11

2011/12

2012/13

Homens

2013/14

2014/15

2015/16

Mulheres

Figura 7: Variação de inscritos no Ensino Superior segundo o Género de 2010/11 a 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

Ao nível do ensino superior por área de educação e formação (Figura 8), verificamos
que a área das Ciências, Sociais, Comércio e Direito é a mais representativa , com
113.800

inscritos,

seguindo-se

as

engenharias,

indústrias

transformadoras

e

construção. A agricultura e a educação representam na atualidade as áreas com
menor número de inscritos. Refira-se que do conjunto das áreas de educação e
formação, a educação e a saúde registam um decréscimo desde 2010/11, que se
cifrou, em torno de menos 9000 e 8000 inscritos, respetivamente.
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Figura 8: Variação de inscritos nos ensino superior por área de educação e formação de 2005/06 a 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC
Numa abordagem global, juntando o lado da oferta e da procura, ou seja, analisando
o número de vagas e colocados (inscritos), temos uma visão mais global e concreta do
fenómeno atual e complexo (Quadro 4), que afeta o Ensino Superior e sobretudo o
ensino superior politécnico: o desfasamento entre oferta (nº de vagas) e procura (nº
de inscritos), revela a necessidade de se adotarem políticas públicas que garantam a
sustentabilidade das instituições, sobretudo as localizadas no interior do país, como é
o caso do IPG, considerando os diferenciais verificados, em especial nas áreas das
tecnologias.
Subsistema de ensino
Universitário
Público

Politécnico
Total
Politécnico
Total
TOTAL

b)

c)

Universitário
Privado

Vagas

c)

b)

Taxa de ocupação
Inscritos no 1.º ano,
Inscritos pela 1.ª vez
Inscritos no 1.º ano, pela
[Inscritos pela 1.ª vez
pela 1.ª vez, através do através do regime geral
1.ª vez, através de todos
através do regime geral de
regime geral de acesso
de acesso
os regimes
acesso / Vagas]

Inscritos pela 1.ª vez
através de todos os
regimes

28 338

26 359

26 456

93,4%

30 352

32 200

22 833

16 859

16 901

74,0%

23 893

24 847

51 171

43 218

43 357

84,7%

54 245

57 047

14 406

6 349

6 722

46,7%

9 464

10 721

7 679

1 859

2 035

26,5%

3 501

4 192

22 085

8 208

8 757

39,7%

12 965

14 913

73 256

51 426

52 114

71,1%

67 210

Quadro 4: Número de vagas, candidatos colocados no ensino superior pela primeira vez
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Fonte: GPEARI/MEC
A austeridade e as medidas de contenção orçamental em Portugal, decorrentes do
pedido de ajuda financeira, marcaram os últimos anos, com consequentes incidências
nas políticas de financiamento ao ensino. 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 atualização 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
um aumento significativo de abandonos por dificuldades económicas, bem como o
avolumar das situações de incumprimento no pagamento de propinas e serviços,
sobretudo de alojamento, afetando em especial os serviços de Acão social. O
reconhecimento deste problema levou a Tutela a desenvolver o programa (RETOMAR)
de apoio ao regresso dos estudantes ao ensino superior. Paralelamente, surgiu a partir
de 2014 o Programa “+Superior”, que procura atrair alunos para as instituições do
interior do país, atribuindo a cada aluno uma Bolsa no montante 1500 euros anuais, a
atribuir em função do mérito escolar dos alunos. Ao IPG foram atribuídas 80 bolsas,
sendo o processo de candidatura e os pagamentos sido realizados de forma
centralizada, através da DGES. Contudo esta bolsa revela-se mais como um prémio
escolar do que um instrumento estímulo á mobilidade, face á metodologia em que se
suporta.
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) cumpriu seis anos de
intervenção no processo de acreditação de ciclos de estudos e na implementação do
sistema de certificação dos sistemas internos de garantia de qualidade. Durante este
período, foi completado o terceiro ciclo de acreditações prévias dos ciclos de estudos
em funcionamento e completou-se a fase de preenchimento eletrónico dos pedidos de
acreditação de novos ciclos de estudos para 2015/16.
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 de qualidade requeridos 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, mas não registam procura.
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Neste âmbito o IPG tem acreditados a totalidade dos seus ciclos de estudos de
Licenciatura e Mestrado e aprovada a certificação do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade (SIGQ). Refira-se que o IPG é uma das IES que integram um grupo restrito
(8 instituições) que tem o seu SIGQ acreditado pelo período máximo legalmente
previsto (6 anos). A maioria dos ciclos de estudos tem acreditação máxima, havendo
outros que pela qualificação do corpo docente e fortalecimento da investigação estão
sujeitos nos próximos anos, a relatórios de acompanhamento. No conjunto o IPG
obteve as acreditações dos seus ciclos de estudos submetidos a avaliação da Agencia
A3ES, tendo promovido a submissão dos ciclos de estudo na área da saúde:
Enfermagem, Enfermagem Comunitária, Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria e
Farmácia.
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2.
2.1.

IDENTIFICAÇAO DO IPG-SAS
APRESENTAÇÃO

O Instituto Politécnico da Guarda “é uma instituição de ensino superior de direito
público, ao

serviço

da

sociedade,

orientada

para

a

produção

e

difusão do

conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do
ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental”.
Criado em 1980, pelo Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 de agosto, o IPG carateriza-se
por ser uma “pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária,
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar”
(art.º 3.º dos Estatutos do IPG). Contudo, o IPG só em meados da década de 80 veria
traçadas as bases da sua implantação definitiva.

Em setembro 1985 iniciou-se o processo de cedência de terrenos, por parte da
Câmara Municipal da Guarda e o estudo das várias soluções. Nos meses seguintes
procedeu-se ao planeamento e à execução do projeto de adaptação do antigo anexo
da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, para instalação dos serviços do IPG 1,
plataforma a partir da qual foi sendo projetado o futuro do Politécnico. A solução
definitiva da cedência de terrenos foi encontrada, em janeiro de 1986, no local
conhecido como Quinta do Zâmbito, numa área hoje ladeada pela Av. Dr. Francisco Sá
Carneiro, ato que seria sancionado pela Assembleia Municipal
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
1

Estes funcionavam até essa altura num pequeno apartamento localizado no Centro Comercial de S. Francisco.
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Diário da República (DR n.º 273, 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.
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 orgânica 2 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 18).
A oferta formativa do IPG é ministrada no regime presencial diurno3, compreende a
formação de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de
especialização não conferente de grau académico e Cursos Técnicos Superiores
Profissionais - CTeSP). Apresenta no seu conjunto 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

2

Os Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de Setembro

3

Durante quase uma década foi oferecida formação em regime noturno, a qual, dada a diminuição da
procura está já sem expressão.
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contribuir para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país
através de serviços formativos de qualidade sustentados em programas académicos
pertinentes com um modelo educativo baseado em competências.
Refira-se que os objetivos estratégicos visam, entre outros:


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.
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 modo4:

4

Faz-se desde já notar que à data de elaboração do presente relatório, o Conselho de Gestão do IPG, no
uso das suas competências, procedeu já à alteração do Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais bem
como do regulamento Interno dos SAS, procurando adaptá-los à realidade atual do IPG.
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Figura 9: Organograma do IPG
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2.3.

UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO

O IPG integra as seguintes unidades orgânicas de ensino e investigação:
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), sedeada na
Guarda, foi criada no ano de 1979 com a designação de Escola Superior de Educação
da Guarda (ESEG), posteriormente integrada no Instituto Politécnico da Guarda,
aquando da entrada em funcionamento deste. Na sequência da anterior revisão
estatutária, foi alterada a sua denominação de 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 Sociocultural, entre outros. Conta
na

atualidade

com

Cursos

Técnicos

Superiores

Profissionais,

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.
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Reúne uma oferta formativa que contempla cursos nos diferentes ramos da
Engenharia

(Civil,

Energia

e

Ambiente,

Informática,

Topográfica),

Gestão,

Contabilidade, Marketing, Gestão de Recursos Humanos, entre outras, repartidos por
diferentes tipologias: Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas e
Mestrados. Em 2014/15 iniciou a lecionação de 2 CTeSP. 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, projetando a sua colaboração a empresas nacionais e promovendo estudo
em processo de colaboração internacional com diversas IES e centros de investigação.
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.
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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 CTeSP, Licenciaturas, Mestrados e PósLicenciaturas. A ESS tem hoje ambição e competências para alargar a oferta
formativa, nomeadamente em novas licenciaturas e formações transversais com
outras escolas e instituições. Todavia, importa referir que as últimas tentativas de
alargamento da oferta formativa acabaram por fracassar, não tendo sido acreditadas
as propostas de novas formações pela A3ES. 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) - No ano de 1999, foi criada a
Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, atualmente designada Escola
Superior de

Turismo

Inicialmente

conjugada

e Hotelaria
para

as

(ESTH),
áreas

do

implementada
turismo

e

na

cidade de Seia.

telecomunicações,

veio

posteriormente a vocacionar-se e especializar-se para as áreas do Turismo e
Hotelaria, sendo atualmente designada de Escola Superior de Turismo e Hotelaria.

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 os Cursos Técnicos Superiores Profissionais na área do
Turismo e outro na área da Hotelaria e Restauração. A Escola ministra igualmente dois
Mestrados: em Gestão e Sustentabilidade em Turismo, criado em parceria com o
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Instituto Politécnico de Leiria e o Mestrado em Turismo e Tecnologias de Informação e
Comunicação5, 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:
•

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)
– a qual coordena toda a atividade de investigação científica e de estudos
pós-graduados não conferentes de grau no âmbito do Instituto.

•

Unidade de Ensino a Distância (UED) - estrutura que tem como
finalidade coordenar toda a atividade de formação à distância, em
articulação com as demais unidades de ensino e formação).

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 UDI é composta pelos órgãos da Direção, Conselho Científico e Unidade de
Acompanhamento e organiza a sua atividade de investigação em Grupos de
Investigação, para cada qual haverá um Investigador Principal. Os investigadores, que
compõem a UDI, são de todas as áreas científicas que existem nas diferentes ofertas
formativas das escolas do IPG, mas agregam-se em cinco grupos de investigação,
nomeadamente, o de Comunicação e Expressão, da Saúde, da Economia, Gestão e
Métodos, da Inovação Educacional e Formação de Professores e do Desenvolvimento
de Produtos e Tecnologia. Dispõe, ainda, de apoio técnico de um elemento, e foi afeto
à UDI mais um professor a tempo integral de modo a assumir algumas questões

5

Por não se ter alcançado um número mínimo de candidatos, este curso não se encontra em
funcionamento.
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relacionadas com a internacionalização e redes de cooperação e a edição da revista
científica Egitânia Sciencia.
A unidade orgânica reúne com frequência a sua Comissão Científica Permanente,
criada no âmbito do Conselho Científico de modo a agilizar as decisões e
procedimentos, e só nas situações em que esta Comissão não tem competência é que
reúne o seu Conselho Cientifico.
O seu trabalho consiste em difundir o conhecimento, promover, estimular e fomentar
a investigação, tendencialmente aplicada, o empreendedorismo, a 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 objetivo 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, tem 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.

2.5.

OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS

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, por um lado,
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pelo facto de ao nível nacional e no âmbito do Conselho Coordenador dos Institutos
Politécnicos (CCISP), não se terem conseguido progressos tendentes á implementação
de um projeto global para o ensino à distância nos institutos politécnicos (denominado
e-Politécnico) e, por outro lado, por entendermos que o ensino à distância, no
contexto atual e enquanto projeto individual do IPG, não é sustentável.

O IPG integra um conjunto de gabinetes vocacionados para a intervenção em
diferentes áreas, que complementam a missão do IPG e lhe aportam funcionalidade,
quer na divulgação da oferta formativa e comunicação com o exterior, na promoção
das atividades de desporto e cultura, na mobilidade internacional de discentes,
docentes e funcionários, na operacionalização de estágios e contactos com as
empresas, quer ainda na manutenção e requalificação de edifícios e equipamentos.
O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) dota a instituição de recursos e
meios que lhe conferem capacidades de enfrentar as dinâmicas de formação,
mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de formação e
cooperação internacional. Nestes últimos anos o acréscimo de mobilidade internacional
e o universo dos estudantes internacionais tem potenciado a colaboração alargada da
instituição com IES congéneres, bem como com diversos países e entidades
administrativas, criando ligações de aproximação e de formação nos diversos ciclos de
estudos.
O Gabinete de Formação Cultura e Desporto (GFCD) possibilita em ligação
estreita com os equipamentos e Unidades Técnico-Científicas, a programação e
promoção de atividades desportivas e culturais, fomentado a prática das modalidades
desportivas, a organização de eventos e ações recreativas para a comunidade, bem
como a gestão e programação das atividades da piscina do IPG. Tem assumido nos
últimos anos a coordenação e promoção do Desporto Universitário e de participação
nas competições da FADU (Federação Académica do Desporto Universitário).
O Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) promove a divulgação das
atividades da instituição e sua oferta formativa, é responsável pelo setor de artes
gráficas e apoia logisticamente a organização dos eventos. Os atuais desafios e a
permanente ação de divulgação da instituição, sua oferta formativa e ações
pedagógicas e técnico-científicas, exigem a presença em diversos certames, feiras e
ações diretas na Escolas, bem como a dinamização das redes socias e da comunicação
social.
O Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME), desenvolve
atividades de manutenção dos edifícios e outras estruturas físicas, gestão da frota de
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transportes, equipamentos e redes. O conjunto edificado, os equipamentos instalados,
a gestão de veículos e a permanente manutenção do Campus e Unidades orgânicas,
exigem um esforço acrescido, face ao crescendo de desgaste e de manutenção
necessária.
O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) – promove a ligação com
as empresas e os processos de estágios e integração na vida ativa. A crescente ligação
às empresas, o acompanhamento dos alunos, a avaliação de percursos e a
concretização da realização de estágios, exigem uma permanente articulação entre as
diversas Escolas, Estudantes e Empregadores.
O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) – presta apoio às políticas e constitui
um instrumento de gestão e operacionalização do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade. O Gabinete promove os respetivos inquéritos de avaliação e produz
relatórios de satisfação, permitindo monitorizar o funcionamento das atividades
letivas, bem como dos serviços existentes para a comunidade e prestados ao exterior.

2.6.

UNIDADES FUNCIONAIS

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

2.6.1. 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)
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-

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 IPG6:
-

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

-

Cantina da ESTH – 124 lugares

-

Churrasqueira (48 lugares);

-

Posto médico.

A atividade dos SAS desenvolve-se no âmbito da filosofia subjacente ao seu objeto
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.

6

No final do ano de 2014 foi conduzido concurso público tendente à concessão dos bares localizados na
Guarda, que se veio a concretizar logo no início do ano de 2015 e se mantém na atualidade.
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As atividades desenvolvidas pelos Serviços de Ação Social, no decorrer do ano de
2016, foram desenvolvidas num contexto de contenção orçamental, que, nos últimos
anos se tem vindo a agravar. Apesar disso, consideramos que estes Serviços
cumpriram a sua missão, nomeadamente no que diz respeito à prestação de apoios
diretos – bolsas de estudo – e indiretos – alojamento, alimentação e atividades
culturais e desportivas – aos estudantes da instituição, através das suas associações
representativas.

2.6.2. Biblioteca
A Biblioteca do Instituto Politécnico da Guarda inaugurada em 1989, tem como
objetivo o tratamento e difusão da informação, de modo a satisfazer as necessidades
sentidas e expressas pelo seu utilizador (docentes, alunos, funcionários e comunidade
em geral). Na sua missão a biblioteca do IPG procura:


Apoiar as atividades de docentes, alunos, funcionários e comunidade em geral,
facultando-lhes os recursos bibliográficos necessários ao bom desempenho das
suas funções, com vista à autoformação e ao trabalho na procura de uma nova
organização do espaço e tempo de aprendizagem;



Proceder à seleção, aquisição e tratamento documental, sob a forma textual,
sonora, visual ou outra, de acordo com as necessidades específicas dos
utilizadores;



Conceber e planear serviços e sistemas de informação;



Apoiar e orientar o utilizador dos serviços;



Promover ações de difusão de informação;



Pesquisas bibliográficas nacionais e internacionais.

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.

O Quadro 5 apresenta algumas estatísticas de utilização da Biblioteca:
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Indicadores

2013

Utilizadores inscritos - Usewin
Nº total de registos bibliográficos
Nº de obras registadas
Nº de novos leitores inscritos
Nº

de

leitores

em

regime

2014

2015

2016

7500

7.755

8.063

8.232

55.494

59.851

63.094

65.064

4.544

1.309

890

1.317

150

225

308

257

15100

15.000

12.687

16.402

93 180

93.000

92. 800

93.100

de

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

Quadro 5: Estatísticas de utilização da Biblioteca

Em 2016 foram registadas 1.317 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 387 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, 17.719 documentos da BIPG,
extensão da ESS e ESTH. Empreenderam-se tarefas de gestão de qualidade do
tratamento técnico, através de uma correção e validação de 16.402 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 projeto de informatizar completamente todos os processos
relacionados com o circuito do documento, nomeadamente a conversão retrospetiva
das obras mais antigas.
A Base de Dados foi aumentada em 7.601 registos, atingindo um total de 65.064
existências. O número de novos leitores inscritos como utilizadores de empréstimo
domiciliário, foi de 257, sendo que o número de leitores ativos é de 724 e o número
total de utilizadores inscritos é de 8.323 pessoas. O total de leitores e utilizadores dos
vários espaços da BIPG e suas extensões foi de cerca de 93.100 e o número de
volumes/unidades consultadas foi de, aproximadamente, 100.000.
Foram efetuadas 3.895 empréstimos, 3.781 devoluções e 1.937 renovações de obras
bibliográficas, totalizando um total de 9.613 operações efetuadas. Há ainda a referir
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que, no serviço de informação bibliográfica, respondeu-se a aproximadamente 2.100
pedidos, orientando o utilizador nas suas pesquisas e investigações. No total foram
efetuadas 7.840 pesquisas na nossa base de dados interna efetuadas tanto nos postos
de

pesquisas

existentes

na

BIPG,

nas

extensões

da

ESS

e

ESTH

como

via online através da nossa página Web.
Durante o ano de 2016, foram realizadas as seguintes atividades e ações de
formação:


Apoio das atividades de docentes, alunos, funcionários e comunidade geral, na
sua formação pessoal e académica;



Atualização do fundo documental e promoção e desenvolvimento de atividades
de investigação, junto dos utilizadores;



Colaboração com a Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, na
divulgação junto dos alunos do primeiro ano, dos serviços e equipamentos
disponíveis na Biblioteca, através da orientação de visitas guiadas;



Renovação da assinatura do Protocolo com a FCT/FCCN, dando continuidade ao
acesso à B-On (Biblioteca do Conhecimento online), novo ciclo 2016/2018;



Renovação da assinatura da base de dados Scopus e ebooks da EBSCO,
recurso de referência e índices, procedendo à avaliação da produção cientifica
dos autores e análise bibliométrica dos investigadores;



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;



Divulgação, ao longo do ano letivo, de vários “trial’s”, disponibilizados
gratuitamente pelas editoras da plataforma B-On e atualização de dados
relativos aos dados disponíveis na página web da BIPG;



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



Participação da BIPG no processo de avaliação/acreditação do Sistema Interno
de Garantia de Qualidade do Instituto Politécnico da Guarda;



Decorreram, ao longo do ano, várias visitas guiadas e ações de formação, com
o objetivo de divulgar as potencialidades existentes na Biblioteca e suas
extensões, que permitem a utilização pertinente e eficaz do espaço e dos
recursos bibliográficos a nível da pesquisa e investigação;



Apoio e orientação de estudos internacionais e de Erasmus, nas suas pesquisas
bibliográficas;
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Realização em parceria com o Instituto Nacional de Estatística e a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, de duas formações sobre o “Portal Eurostat
(Estatísticas Europeias)”, inseridas como seminários temáticos na unidade
curricular dos alunos de mestrado (ESTG).



Realização em parceria com a EBSCO, de uma formação online sobre o “Novo
Portal de Pesquisa da B-On (Biblioteca de Conhecimento Online)”;



Cedência de espaços (Ludoteca, Sala de Trabalho de Grupo e Sala Polivalente),
para a realização de atividades com alunos nomeadamente da licenciatura de
Animação Sociocultural, Engenharia Topográfica, Engenharia Civil, Engenharia
Informática, Educação Básica e Associação de Estudantes;



Na sequência da seleção da BIPG como ponto de Acesso Distrital à Informação
Estatística do INE e inserida na “Rede de Informação do INE em Bibliotecas do
Ensino Superior”, foi divulgada informação de teor estatístico a Instituições de
ensino, empresariais, saúde, cultura, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia
do Concelho, conforme protocolo assinado;



Colaboração com instituições da comunidade externa ligadas ao ensino préprimário e 1º e 2º ciclo, nas suas atividades lúdicas, através da cedência de
espaços adequados às mesmas;



Cedência de espaços e equipamento a alunos da ADM- Estrela, para consulta
temática especializada dos cursos ministrados por esta Instituição, nas bases
de dados disponíveis na Biblioteca Geral;



Participação na “Semana do eu sou engenheiro”, promovida pela Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, com a promoção de atividades lúdicas junto
dos alunos convidados;



Exposições temáticas diversas, integradas no ciclo de divulgação cultural da
Biblioteca, das quais há a salientar as seguintes:"100 Anos Orpheu: Nós os de
Orpheu” e palestra proferida pelo Prof. Fernando Carmino “O passado ainda
vivo do Orpheu” (mês de fevereiro); Exposição comemorativa do dia da mulher
"Ser Mulher” (mês de março); Exposição “O 25 de Abril” (mês de abril);
inserida nas atividades do dia de África (AEPALOP), “Exposição de Trajes
Africanos” (mês de maio).
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3.

ENQUADRAMENTO NA REGIAO

O IPG está 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) detém 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.

Na cidade de Seia, na zona da Arrifana, situa-se o campus da ESTH. Numa área
coberta de cerca de 5.500 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 interior e transfronteiriça, a qual apresenta
debilidades estruturais, resultantes de um crítico processo de despovoamento e
envelhecimento demográfico, a par de uma clara debilidade do sistema urbano e
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fragilidade do tecido económico e social. Neste âmbito o IPG tem promovido e
integrado vários projetos e programas de desenvolvimento, com ao CCDRC, a CIMBSE
e com a Região autonómica de Castilla e Léon. 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 prestar serviços à comunidade e apoio ao seu desenvolvimento.
No âmbito da sua atividade, o Instituto Politécnico da Guarda interage, através dos
seus recursos e competências, quer com a sua comunidade interna, quer com a
comunidade envolvente. Como elementos diferenciadores de uma cultura própria,
comportamentos e relações, bem como de afirmação das suas convicções, assumemse como valores fundamentais:


Equidade, integridade e responsabilidade: 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.



Competência, qualidade e excelência: 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.


Inovação, criatividade e empreendedorismo: 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.
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Pluralismo, partilha e coesão: o IPG promove a cooperação e o intercâmbio em
todos os domínios, considerando essencial alicerçar as relações inter-escolas, congregar
vontades e otimizar sinergias, valorizando as diferenças e o pluralismo de ideias.

Competência,
Equidade, integridade e Inovação, criatividade e qualidade e excelência
empreendedorismo
responsabilidade
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.

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

Pluralismo,
coesão

partilha

e

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.

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

Figura 10: Princípios e valores do IPG

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

responsavelmente

a

sentido

de

sociedade

solidariedade,
e

com

atuação

a

sua
ética

capacidade
no

trabalho,

de

servir

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 efetiva ligação
institucional e transferência de conhecimento.
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATEGICO
De acordo com o Plano de Atividades de 2016, o qual teve em consideração as
políticas publicas, as estratégias sectoriais para a área do Ensino Superior e as
necessidades identificadas em termos de formação e transferência de conhecimento, o
IPG definiu os seguintes eixos e objetivos estratégicos:
Eixos
Eixo 1:

Formação

Objetivos Estratégicos
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
Desenvolver a formação integral dos estudantes e facilitar a
inserção na vida cativa

Eixo 2:

Investigação e
Desenvolvimento

Promover a investigação científica, contribuindo para que a
Escola se afirme como um polo de conhecimento e inovação.
Definir principais linhas de Investigação Aplicada
Prática continuada de atividades de investigação e
desenvolvimento, otimizando sinergias internas e em
articulação e colaboração com a comunidade, no âmbito de
alianças estratégicas ou Redes de Conhecimento
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 políticoadministrativas, 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 otimização
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
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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
qualidade reconhecida
Reforço da identidade IPG e a construção de uma imagem
comum forte, moderna e clara no que respeita aos objetivos da
instituição e aos seus traços distintivos

Eixo 7:

Internacionalização e
mobilidade

Desenvolver redes e projetos de cooperação
Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes

Quadro 6: Eixos e objetivos estratégicos

Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas unidades
orgânicas 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 ajustamento da oferta formativa, ao nível dos
CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais, dos quais o IPG foi pioneiro a nível
nacional, promovendo a ligação efetiva destas formações às empresas. Neste contexto
o IPG detém atualmente 22 CTeSP registados dando resposta às necessidades
formativas da região e em áreas estratégicas a nível nacional. Foram também
promovidas formações de carácter específico ou de reforço de competências em
diversas áreas e domínios em articulação com as empresas.
Fortaleceu-se a ligação com países lusófonos e com novos parceiros europeus e do
continente americano, possibilitando a aproximação à instituição de novos públicos e
gerar

percursos

formativos

de

licenciatura

e

mestrado,

articulados

com

as

necessidades e perfis formativos dos alunos.
Realce-se a importância atribuída à investigação, que se traduziu numa valorização
qualitativa de artigos e publicações, nacionais e internacionais em publicações de
prestígio e indexação, 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

investigação

aplicada,

qualificação

dos

laboratórios

e

investigadores associados, a articulação com diversas instituições de Ensino Superior e
Centros de investigação, que garantem a incorporação de saber e o estímulo a I&D. A
organização de diversos eventos pedagógicos e científicos foi reforçada e qualificada.
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Foram garantidas condições de formação e dado estimulo à sua aplicação nas práticas
desenvolvidas na instituição.
A internacionalização e colaboração com a comunidade e instituições congéneres (IES)
foi reforçada, 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.
Neste contexto foram celebrados diversos protocolos internacionais e realizadas
diversas missões ao estrangeiro, no sentido de formalizar parcerias e protocolos e
fortalecer as ligações com Portugal e o IPG na mobilidade internacional e na vinda de
estudantes internacionais. Procurou-se promover no âmbito da instituição espaços e
programas de formação e de atividades desportivas e culturais, de modo a oferecer a
toda a comunidade um conjunto de serviços e equipamentos, que permitam o
desenvolvimento de atividades complementares, gerando uma qualificação laboral.
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5.
5.1.

O IPG EM NUMEROS
ATIVIDADE FORMATIVA

Procedendo a uma visão geral da oferta formativa do Instituto Politécnico da Guarda,
nas suas quatro Unidades Orgânicas, quer em termos de formações conferentes de
grau, (licenciaturas e Mestrados) quer de formação especializada e não graduada
(Cursos Técnicos Superiores Profissionais e Pós-Graduações), segue-se em quadros a
evolução e denominação das diversas formações. De referir a estabilidade na oferta de
formações graduadas, a supressão dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET),
que foram substituídos pelos Cursos Técnicos Superiores Profissionais desde 2014/15,
sendo o IPG uma das instituições pioneiras na sua operacionalização.
Nos termos da legislação em vigor, o IPG, através das suas escolas, ministra 22
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (desde 2014/15), 19 Licenciaturas e 13
Mestrados. Os quadros 5 e 6 resumem a evolução da oferta formativa do IPG nos
últimos cinco anos, nos quais a evolução dos CTeSP é a principal mudança:
Tipos de Formações
Licenciaturas
Mestrados
Cursos Técnicos Superiores

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

20

19

19

19

19

12

13

13

13

14

-

-

2

21

22

24

29

24

0

0

2

2

2

2

2

Profissionais
Cursos de Especialização
Tecnológica - CET
Cursos de Pós-Licenciatura

Quadro 7: Oferta formativa do IPG em 2015/16 – nº de formações

Todos os ciclos de formação conferentes de grau académico submetidos à A3ES
receberam acreditação, permitindo uma verdadeira e qualificada atuação politécnica
do IPG, que através dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais diversificou a sua
ação formativa, e a colaboração com a região e o país, qualificando recursos humanos
em áreas estratégicas e permitindo a sua continuidade para estudos superiores.
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Escolas do
IPG

Escola Superior
de Tecnologia e
Gestão (ESTG)

Tipo de formação
Cursos de
Especialização
Tecnológica (CET)

Cursos Técnicos
Superiores
Profissionais

Formações
descontinuadas e
substituídas pelos
Cursos Técnicos
Superiores Profissionais

Contabilidade
Fiscalidade
Desenvolvimento
Aplicações
Informáticas
Design
Digital

e

Licenciaturas

e

Contabilidade

de

Design
Equipamento

Mestrados

Gestão
do

Marketing
Comunicação

Engenharia Civil

Fabrico

Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Gestão
Clínica
Administrativa7
Gestão e Comércio
Internacional
Infraestruturas
de
Cloud, Redes e Data
Center

Engenharia
Ambiente

Computação Móvel

do

Engenharia
Informática

e

Sistemas Integrados de
Gestão
Construções Civis

Engenharia
Topográfica
Gestão
Gestão dos Recursos
Humanos
Marketing

Manutenção Industrial
Eletromecatrónica
Reabilitação
Energética
Conservação
Edifícios

e
de

Testes de Software
Transportes
Logística

e

Cibersegurança

Escola Superior
de Educação,
Comunicação e
Desporto
(ESECD)

Acompanhamento de
Crianças e Jovens

Animação
Sociocultural

Comunicação Digital

Comunicação
Relações Públicas

Comunicação,
Protocolo
Organização
Eventos
Desportos
Montanha
Gerontologia

e
de

e

Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico e de
Matemática e Ciências
Naturais no 2º Ciclo do
Ensino Básico

Comunicação
Multimédia
Desporto

de

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

Educação Básica

Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico e de
Português, História e
Geografia de Portugal
no 2º Ciclo do Ensino
Básico

7

Repórter de Som e
Imagem

Ensino do Inglês no 1.º
Ciclo do Ensino Básico
Ciências do Desporto

Escola Superior
de Turismo e
Hotelaria de
Seia (ESTH)

Animação Turística e
do Património Cultural
e Natural

Gestão Hoteleira

Cozinha e Produção
Alimentar

Turismo e Lazer

Escola Superior

Bioanálises
Controlo8

Enfermagem

7
8

e

Restauração
Catering

Enfermagem

Em colaboração com a ESS
Em colaboração com a ESTG
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e

Gestão
Sustentabilidade
Turismo

e
no

Turismo e Tecnologias
da
Informação
e
Comunicação

(2ª

Enfermagem
Comunitária
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entrada)9

de Saúde (ESS)

Enfermagem de Saúde
Infantil e Pediatria

Farmácia

Pós-Licenciatura
de
Especialização
em
Enfermagem MédicoCirúrgica
Pós-Licenciatura em
Enfermagem de Saúde
Mental e Psiquiatria

Quadro 8: Oferta formativa do IPG em 2016/17

Relativamente

a

indicadores

de

acesso

aos

vários

cursos

de

primeiro

ciclo

(licenciaturas), o Quadro 9 mostra que as vagas do concurso nacional, se mantêm
estáveis nos últimos 3 anos. 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, colmatado em
grande medida essa situação. No entanto, no ano letivo em curso (2016/17), o
resultado do concurso nacional para as licenciaturas foi melhorado, em relação aos
anos anteriores, permitindo uma maior taxa de ocupação de vagas.
O ano letivo 2016/17 registou, a nível nacional, uma ligeira inversão do decréscimo do
número de candidatos ao ensino superior, que beneficiou a generalidade das
instituições de ensino superior, incluindo as do interior do país.
Indicadores

2012/13

Vagas concurso nacional
Inscritos no 1º ano pela 1ª
vez (todos contingentes)
- Inscritos pelo concurso
dos maiores de 23 anos

2013/14

2014/15

2015/16

2016717

761

686

676

676

676

918

941

908

976

900

30

33

29

31

46

Quadro 9: Indicadores de acesso: vagas vs novas inscrições

Considerando os novos inscritos em Licenciaturas, Mestrados e CTESP, obtemos um
total de 900 novos alunos, representando, relativamente ao ano 2015/16, um
decréscimo de 7,8 %, que resulta em particular do decréscimo de novos alunos nas
Cursos Técnicos Superiores Profissionais. A figura seguinte dá-nos uma imagem mais
completa da evolução do número de novos alunos em cada ano, sendo visível alguma
aleatoriedade, com a tendência de decréscimo dos últimos anos, explicada sobretudo
pelas variáveis e condicionantes externas, relacionadas em particular com a evolução
demográfica e multiplicação de oferta formativa similar.

9

Em fase de descontinuação, tendo-se concentrado as vagas numa só “entrada”.
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Figura 11: Evolução do número de novos alunos (licenciaturas e mestrados-1º Vez) – 2006/07 a 2016/17

Numa análise ao universo de estudantes inscritos no IPG, verificamos que a sua
evolução na última década, isto é, desde o ano letivo 2007/08, evidencia a tendência
decrescente, em particular na ESTG e na ESTH. A partir de 2010/11 a 2014/15 a
perda é sistemática em todas as Escolas com exceção da ESS, tendo havido uma
redução de cerca de 344 alunos em Licenciaturas e Mestrados.
A partir do ano letivo de 2014/15 regista-se um acréscimo de novos alunos no IPG,
embora com comportamentos diferenciados nas suas unidades orgânicas. A ESTG
neste último ano letivo revelou uma tendência de crescimento, em resultado da maior
procura nas áreas da gestão.

Figura 11: Evolução do Número de Estudantes Inscritos no IPG (licenciaturas e mestrados) – 2006/07 a 2016/17
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A evolução dos alunos de 1º e 2 ciclo (licenciaturas e mestrados) evidencia tendência
de estabilidade, em particular nos últimos dois anos, o que evidencia um universo
formativo, com que a instituição deverá trabalhar nos próximos anos e cuja
componente de estudantes internacionais poderá contribuir para a sua consolidação,
atendendo à penalizadora evolução demográfica verificada na região.

Figura 12: Evolução do Número total de Estudantes Inscritos no IPG – 2004/05 a 2015/16

Figura 13: Alunos inscritos em CET e Cursos Técnicos Superiores Profissionais – Total e Escolas

Já o Concurso para Estudantes Internacionais (Figura 14), ainda que tenha registado
uma adesão considerável em 2015/16 (superior ás duas centenas), na prática
verificou-se que muitos dos candidatos admitidos tiveram dificuldades na obtenção de
vistos que adiou o seu ingresso, enquanto outros desistiram.
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Figura 14: Evolução do Número de novos estudantes internacionais Inscritos no IPG (licenciaturas e mestrados) –
2014/15 a 2016/17

Em 2016/17 verificamos a consolidação da divulgação internacional e da captação
destes alunos, tendo havido uma adesão superior às duas centenas de candidaturas,
verificando a frequência efetiva por 148 alunos, repartidos maioritariamente pela
ESTG (61,85), seguida da ESECD e da ESS, registando a ESTH o valor mais baixo, em
torno dos 3%.

De frisar ainda que o contingente de candidatos provenientes do denominado
“Concurso de maiores de 23 anos”, vem-se verificando um acréscimo nos últimos
anos, embora com valores pouco expressivos, alcançando novos 46 alunos no último
ano. Em termos nacionais verifica-se uma tendência de decréscimo de novos alunos
por esta via de acesso. O número de alunos inscritos no corrente ano letivo (46)
representa 80% do total de candidatos aprovados nas provas correspondentes.
50
40

46

43
30

33

33

30

Maiores de 23 anos

20
10
0
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Figura 15: Alunos inscritos (1º ano/1ª vez) provenientes dos M23 de 2012/13 a 2016/17

O principal output da atividade do IPG, são os seus diplomados ( Quadro 10 e Figura
16). Assiste-se agora a uma redução do número de diplomados em resultado da
diminuição das entradas e como consequência da abolição do Cursos de Especialização
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Tecnológica. A recente implementação dos CTeSP ainda não gerou os esperados
resultados de novos diplomados e por conseguinte de reforço de alunos que procuram
continuar a sua progressão de formação no superior nas licenciaturas.
Diplomados
Diplomados 1º ciclo - IPG
Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e
Gestão da Guarda
Escola Superior de Turismo e
Hotelaria de Seia
Escola Superior de Saúde da Guarda
Diplomados CET/CTESP- IPG
Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e
Gestão da Guarda
Escola Superior de Turismo e
Hotelaria de Seia
Diplomados Mestrados - IPG
Escola Superior de Tecnologia e
Gestão da Guarda
Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto
Escola Superior de Turismo e
Hotelaria de Seia
Escola Superior de Saúde da Guarda
TOTAL IPG

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

488

398

400

425

372

111

91

88

105

119

211

203

176

140

124

71

35

63

53

45

95

69

73

127

84

146

168

227

223

35

37

54

80

95

5

87

102

119

95

27

29

22

28

33

3

70

66

64

35

52

12

27

27

20

32

51

28

31

14

20

2

0

2

0

0

5

11

6

1

0

673

632

691

683

459

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

Assim, no ano letivo de 2016/17 registaram-se 459 diplomados, que traduz um valor
de conclusão de ciclos de estudos significativamente inferior em relação ao ano letivo
anterior, verificando-se um aumento do número de diplomados em Licenciatura da
ESECD e Mestrados da ESTG e ESECD. A estes números há, ainda a apontar o
decréscimo de diplomados em CET/CTeSP, em resultado de terem sido descontinuados
os CET no Ensino Superior e os TESP ainda não terem tempo para produzir os seus
diplomados, pois a grande maioria só se iniciou em 2015/16. Verifica-se uma
recuperação ao nível dos diplomados em mestrado, face ao ano anterior, mas ainda
assim, abaixo dos últimos anos, em linha com a diminuição do número de estudantes
nestes ciclos.
O alargamento da oferta de Cursos Técnicos Superiores Profissionais e o seu
reconhecimento formativo por famílias e empresas, poderá constituir de futuro um
mercado a fortalecer no ensino politécnico, face ao seu carácter de formação aplicada
e a missão deste subsistema.
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Figura 16: Variação de diplomados 2007/08 vs. 2015/16

Relativamente às mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do programa
Erasmus há que considerar um significativo aumento na participação nos últimos dois
anos, nomeadamente de alunos que evidenciaram um aumento significativo que em
outgoing que em incoming, num total de mais 158 estudantes em mobilidade. Os
docentes mantiveram uma ligeira redução em relação ao ano anterior, especialmente
os em incoming, contudo houve um total de 54 participações docentes.
A mobilidade dos funcionários, depois de um aumento superior a 35% no ano anterior,
regista agora alguma estabilidade com 24 envolvidos, o que evidencia a sensibilidade
para a se promover trocas de experiências e aprendizagens no contexto europeu e no
espírito do Processo de Bolonha.
Assinala-se a continuidade da integração do IPG no ERASMUSCENTRO que implicou
readaptações de trabalho, resultante da

parceria

dos Politécnicos do Centro

(Politécnicos) potenciando sinergias de trabalho e incorporando novas dinâmicas 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 abrangidas, que em
2016 levaram à existência de uma rede de cerca de 130 entidades parceiras.
Ao nível de Incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 164 participações,
cabendo a grande maioria (111) a alunos a frequentar os nossos ciclos de estudos, 29
a mobilidade docente e 9 em mobilidade não docente. Ao nível do Outgoing
(portugueses que saíram para o estrangeiro) contabilizam-se 119 participações, o
aumento em todas as formas de mobilidades que se verificam desde 2014, refletem
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uma clara estratégia de internacionalização da Instituição, quer do seu corpo discente,
que dos docentes e funcionários.
Esta mobilidade tem sido enriquecedora quer ao nível da possibilidade de estudo fora
do país, como da divulgação da instituição e das suas competências a nível
internacional.
Mobilidades
Mobilidade de Estudantes
para Estudos
Mobilidade de Estudantes
para Estágios
Mobilidade de Docentes
para Missão de Ensino
Mobilidade de Pessoal
Não Docente para
Formação
Visitas para Preparação e
Organização e Mobilidade
TOTAIS

Mob. OUTGOING

Mob. INCOMING

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

62

18

53

47

147

15

116

111

26

35

36

26

3

0

3

3

23

21

21

25

52

45

40

29

9

13

18

15

3

13

5

9

3

3

3

6

6

3

4

3

123

90

131

119

211

76

164

155

Quadro 11: Mobilidades internacionais – Outgoing e Incoming de 2012 a 2016

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

O curso intensivo de Português para Estrangeiros que era especificamente
organizado para os Estudantes Erasmus Incoming, foi convertido numa unidade
curricular opcional sendo-lhe atribuídos 2 ECTS, e está hoje aberta à
comunidade da Guarda e da região que tenha interesse em a frequentar;

-

A existência de um Coordenador Académico para a Cooperação Internacional
em cada uma das Escolas que integram a Instituição, promovendo e
sensibilizando as práticas de mobilidade internacional.

-

Realização de Sessões de Esclarecimento acerca dos programas de mobilidade
em todas as Escolas do IPG.

-

Realização de visitas a turmas dos diversos ciclos de estudos por forma a
prestar esclarecimentos específicos em determinadas áreas de estudo, como a
Gestão, a Informática, entre outras, para apresentar propostas específicas de
estágios e ao mesmo tempo divulgar a possibilidade que os estudantes têm
com este tipo de mobilidade.

-

Realização de receção e Sessão de Boas Vindas, no início de cada semestre,
para os estudantes Incoming.

-

Adaptação do Regulamento de Mobilidade Internacional de acordo com as
novas regras de mobilidade ERASMUS+ emanadas da Comissão Europeia.

-

Participação nas reuniões mensais ou bimensais do grupo formado pelos vários
Gabinetes internacionais das instituições que compõem o CCISP das Relações
Internacionais.
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Procurando ampliar a rede de parcerias já existente com o IPG, no ano 2016, foram
renovados (Quadro 12), e alargados a novas áreas de ensino, acordos já existentes,
assim como formalizados novos Acordos Bilaterais (Quadro 13) com instituições
congéneres do Espaço Europeu.
País

Instituição

LITUÂNIA
MACEDÓNIA

KAUNAS COLLEGE - UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES
UNIVERSITY OF TOURISM AND MANAGEMENT

TURQUIA

TRAKYA UNIVERSITY
Quadro 12: Renovações de acordos bilaterais Erasmus (BA)

País

Instituição

ÁUSTRIA
BULGÁRIA

UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
BURGENLAND
MEDICAL UNIVERSITY - PLOVDIV, BULGARIA

FINLÂNDIA

DIACONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FRANÇA

INST.RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET
SOCIALE-CROIX ROUGE FRANÇAISE DES PAYS DE
LA LOIRE

GRÉCIA

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA G KOZANI

HUNGRIA

EÖTVÖS JÓZSEF FÖISKOLA

ITÁLIA
ITÁLIA

FACOLTÀ FARMACIA E MEDICINA/SAPIENZA
UNIVERSITÁ DI ROMA
SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME

LITUÂNIA

MARIJAMPOLÉS KOLEGIJA

POLÓNIA

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POLÓNIA

JAN ZAMOYSKI COLLEGE OF HUMANITIES AND
ECONOMICS IN ZAMOSC
PRIVATE COLLEGE OF ECONOMIC STUDIES

REPÚBLICA CHECA
SUÍÇA
TURQUIA

SUPSI - SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA
ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY

TURQUIA

KARABUK UNIVERSITY

TURQUIA

KIRIKKALE UNIVERSITY

TURQUIA

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
TURQUIA

RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY

Quadro 13: Novos acordos bilaterais (BA) Erasmus assinados em 2016

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,
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tanto mais que em vez das iniciais 5 Instituições que estiveram na base da criação do
mesmo, já são 8 as Instituições de Ensino Superior Politécnico que o integram,
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
mercado de trabalho. A afirmação do Consórcio a nível europeu manteve-se a elevado
nível com a participação em vários eventos em países Europeus, mas viu-se reforçada
pela cooperação com países fora do espaço Europeu através da assinatura de novos
Acordos Interinstitucionais no âmbito dos quais foram promovidas mobilidades
Incoming e Outgoing com países como a Colômbia, Brasil, Palestina, Ucrânia, entre
outros.
Procurando ampliar a rede de parcerias já existente com o IPG, no ano 2016, foram
alargados os protocolos de cooperação existente e celebrados novos memorandos de
entendimento e convénios, conforme constam dos quadros seguintes:

País

Instituição

Brasil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul
de Minas Gerais
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais (IFNMG)

Brasil
Brasil

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

Brasil

UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo

Brasil

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Brasil

Fundação UNIS

Brasil
Cabo Verde

Universidade Comunitária da Região de Chapecó
(UNOCHAPECÓ)
Câmara Municipal de Ribeira Brava

Cabo Verde

Câmara Municipal de Paúl

Cabo Verde

Câmara Municipal de Praia

Colômbia

Pontificia Universidad Javeriana

Colômbia

Universidad Nacional Colombia

Colômbia

Institución Universitária Tecnológico de Antioquia
Quadro 14: Novas parcerias assinadas em 2016

No âmbito do Programa Erasmus+, e como instituição integrante do Consórcio
Erasmuscentro, foram ainda celebrados Acordos Interinstitucionais entre instituições
de países europeus e países terceiros, a saber:
País

Instituição

Alemanha

Cologne Business School D KOLN

Geórgia

Tbilisi State Academy of Art (TSAA) (Georgia)

Holanda

University of Tourism and Management in Skopje

Servia

University of Novi Sad / Serbia
Quadro 15: Novos acordos Interinstitucionais assinados em 2016
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Ainda no âmbito do Programa Erasmus+ o Departamento de Desporto da Escola
Superior de Educação, Comunicação e Desporto deu continuidade ao projeto Europeu
que tinha iniciado anteriormente com o Centro Sportivo Educativo Nazionale –
C.S.E.N, Itália firmando o acordo de cooperação para em conjunto com outros países
Europeus como a Alemanha e a Bulgária desenvolverem uma nova parceria com o
objetivo de promover o projeto denominado “Integrated Football – The new frontier of
Sport fora All” no âmbito do Desporto Integrado e financiado pelo programa Erasmus
- Comissão Europeia.
Como membros do Consórcio Erasmuscentro apresentámos candidatura a mobilidade
para países não-europeus- Ação KA 103- ICM - Internacional Credit Mobility - a
referida candidatura foi aprovada com financiamento para mobilidade de docentes e
estudantes de países como a Servia e Bósnia.
Realizou-se a 2ª Edição do Curso de Curta Duração na área da gestão, desenvolvido
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão em colaboração com a Universidade
Metodista de São Paulo num total de 80 horas - repartidas por 10 dias em que
recebemos estudantes e docentes da referida universidade Brasileira.
Os estudantes brasileiros e portugueses, alunos do IPG, tiveram a oportunidade de
frequentar diversos Seminários ministrados quer por docentes da ESTG, quer da
referida Universidade Brasileira. Paralelamente a estas atividades letivas o programa
integrou visitas de estudo a Instituições e Empresas da região da Guarda. A
mobilidade de docentes e estudantes tem sido uma aposta quer da Universidade
Metodista, quer do instituto Politécnico da Guarda e constitui um dos principais
vetores das suas estratégias de crescimento.
No âmbito de projetos de cooperação institucional o IPG com o apoio do GMC,
continuou a desenvolver os projetos já iniciados com universidades de diversos
quadrantes geográficos: Lituânia, Macau, Espanha, Moldávia e firmou novos projetos
de cooperação institucional com o Brasil.
Também no seguimento de diversas visitas de reitores e vice-reitores de instituições
dos países de Língua oficial Portuguesa, foram firmados novos projetos, renovados e
prorrogados Protocolos de Cooperação institucional com Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe e Moçambique. Destes projetos resultou a vinda de novos estudantes
oriundos destes países ao abrigo do estatuto do estudante internacional matriculados
regularmente no IPG para frequentarem Mestrados, Licenciaturas e CTeSP.
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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. Têm-se promovido, nos últimos anos, ajustes na
estrutura de recursos humanos, docentes e não docentes da instituição, por via da
redução do pessoal contratado em regime de tempo parcial e aposentações, bem
como das novas funcionalidades e necessidade de trabalho evidenciado. Neste âmbito
tem havido um reforço das áreas da mobilidade e internacionalização, bem como dos
serviços académicos para responderem as necessidades verificadas:
Nº de colaboradores

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Docentes

227

222

207

207

Não docentes

176

166

162

163

IPG

125

117

115

115

SAS

51

49

47

48

Quadro 16: Recursos Humanos do IPG por categorias em 31/12/2015

Há a referir que nos números de docentes indicados (Quadro 16), incluem-se os
dirigentes, que maioritariamente acumulam funções docentes e investigadores, e que
se distribuem conforme Quadro 17, mantendo-se a sua estrutura praticamente
inalterada os últimos anos:

Efetivos em 31/12/2016

Cargo/carreira/categoria

SAS

IPG

SAS+IPG

Presidente

1

1

Vice-presidente

2

2

1

2

1

1

Administrador

1

Diretor de Serviços
Chefe de Divisão

0

Técnico superior área jurídica

1

Técnico superior área de BAD

1

1

1

20

22

Especialista de informática

8

7

Técnico de informática

1

1

Coordenador técnico

1

1

Técnico superior

2

Assistente Técnico

2

44

47

Encarregado de pessoal auxiliar

3

1

4

Assistente operacional

38

33

71

46

115

161

Total

Quadro 17: Recursos Humanos segundo a categoria a 31/12/2016
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Ao nível do corpo docente as colaborações inter-escolas são cada vez mais frequentes
e dinâmicas, o que permite otimizar os recursos existentes. Por esse motivo, opta-se
por não incluir a distribuição do corpo docente por escolas pois, um número
significativo e crescente de docentes, embora afeto a uma escola específica, presta
serviço nas outras escolas do Instituto, promovendo-se desta forma a otimização dos
recursos e uma efetiva cooperação nas respetivas áreas de formação.
O número total de docentes tem diminuído (-6,8%), registando-se na atualidade um
staff académico composto por 207 docentes, constituído em mais de 50% por
Professores Adjuntos, que corresponde à categoria que mais cresceu, por via da
obtenção de Doutoramentos nas diversas áreas científicas. A ESTG é a Escola que
detém o maior corpo docente, com 50% dos ETI, seguindo-se a ESECD com 25,3%, a
ESS com 16,1% e por último a ESTH com 8,6%. A percentagem de pessoal docente de
carreira com contrato em regime de tempo indeterminado subiu para 72%, mais
10

próximo do rácio legalmente previsto .
A qualificação do corpo docente registou significativos progressos nos últimos anos,
tendo o número de Doutorados aumentado para 100 o que permite um maior
envolvimento dos docentes nas atividades de produção científica, desenvolvimento de
projetos e trabalhos com outras IES e a adequação formativa às exigências da A3ES.
Habilitações Académicas

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Licenciatura

28

21

21

Mestrado

108

90

87

Doutoramento

86

95

100

TOTAL

238

222

207

Quadro 18: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2016

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 19 mostra a
evolução do número de “títulos de especialista” atribuídos, em que o IPG foi a

10

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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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 CNAEF11
723
582
344
481
850
214
727
813
812
811
345

Internos

– Enfermagem
- Construção e Engenharia Civil
– Contabilidade e Fiscalidade
– Ciências Informáticas
- Proteção do Ambiente
– Design
- Ciências Farmacêuticas
– Desporto
Turismo e Lazer
– Hotelaria e Restauração
– Gestão e Administração

Externos

10
2
212
1
2
1
2
2
1

TOTAL
23
Quadro 19: Títulos de Especialista atribuídos até 31/12/2016

1

1
1
3

Saliente-se ainda que 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, e um currículo profissional de
qualidade e relevância comprovadas, devidamente confirmado e aceite pelo órgão
científico ou técnico-científico do estabelecimento de ensino superior”.
Assim, a somar aos detentores do Titulo de Especialista, mencionados no Quadro 19,
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 20.
Assim, pode afirmar-se que o critério da “qualificação do corpo docente”, medido pela
“% de Doutores e especialistas”, os quais representavam mais de 50% do total,
indispensável para a acreditação dos cursos em funcionamento e/ou para a criação de
novos cursos, se encontra global e genericamente cumprido.
Nas áreas mais carenciadas e de perfil mais técnico, espera-se que o número de
docentes que se encontra a concluir os seus doutoramentos, permita melhorar essa
situação nos próximos dois anos, em particular nas áreas da Saúdee Ciências
Geográficas.

11
12

Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março).
Já não se encontram ao serviço por motivos e aposentação.
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Área CNAEF13

Internos

582 - Construção e Engenharia Civil

1

344 - Contabilidade e Fiscalidade

2

345 - Gestão e Administração

1

380 – Direito

3

723 - Enfermagem

5

725 – Tecnologias de Diagnostico e terapêutica

8

727 – Ciências Farmacêuticas

2

811 - Hotelaria e Restauração

1

812 – Turismo e Lazer

1

422 – Ciências do Ambiente

1
TOTAL

25

Quadro 20: Especialistas reconhecidos pelos CTC até 31/12/2016

Esta apreciação é confirmada pela acreditação até ao presente de todos os cursos
avaliados pela A3ES, ainda que alguns com um período inferior ao máximo de 6 anos,
em resultado algum défice de qualificações específicas.
Relativamente ao pessoal não docente afeto ao IPG (SC), o mesmo distribui-se pelas
categorias e habilitações descritas no Quadro 21 e Figura 17:
Não Docentes IPG: Categorias

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Assistente operacional

44

35

35

35

Assistente técnico

45

44

45

45

Direção Superior de 1º grau

1

1

1

1

Direção Superior de 2º grau

3

1

3

3

Direção Intermédia de 1.º grau

1

1

1

1

Especialista Informática

8

8

8

8

23

23

22

22

125

113

115

115

Técnico superior
TOTAL

Quadro 21: Recursos humanos - não docentes – 31.12.2016

De realçar que foram implementadas iniciativas de mobilidade de carreira que
permitiram em 2017, valorizar profissionalmente os funcionários do IPG, pela
respetiva progressão na categoria e correspondente remuneração, permitindo desta
forma introduzir equidade profissional, face ás funções e responsabilidades que os
mesmos vêm desempenhando. Neste sentido será estabelecido um plafond financeiro
que permite esta mobilidade em função do mérito face ao currículo detido.

13

Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março).
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Figura 17: Habilitações académicas do pessoal não docente do IPG em 31.12.2016

De referir ainda que, durante o ano de 2016, por iniciativa e/ou com encargos
suportados pelo IPG, foram promovidas ações de formação nas áreas de gestão
documental, TICE, Português, Restauração e procedimentos administrativos.
Por seu lado, os SAS, para assegurarem os serviços que lhe estão adstritos, têm ao
seu dispor os seguintes recursos humanos:

Não Docentes IPG/SAS - Categorias

31/12/2014

31/12/2015

38

38

Assistente técnico

4

3

Direção Intermédia de 2.º grau

1

1

Encarregado de Pessoal Auxiliar

3

3

Técnico superior

4

3

38
2
1
3
2

50

48

46

Assistente operacional

TOTAL

31/12/2016

Quadro 22: Recursos humanos afetos aos SAS em 31/12/2016

Também nos SAS se registou a saída de 1 pessoa, por terem atingido o limite de
duração do respetivo contrato de trabalho e outra por mobilidade. Por se tratarem
sobretudo de recursos humanos da categoria inferior (assistente operacional),
também as habilitações médias são mais baixas.

5.3.

AÇÃO SOCIAL

Os Serviços de Ação Social (SAS) desenvolvem a sua atividade no âmbito social
procurando fomentar e melhorar as condições de acolhimento e aprendizagem,
mediante a prestação de serviços e a concessão de apoios aos estudantes através de
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bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e
atividades culturais e desportivas. Considerando os objetivos dos SAS, durante o ano
de 2016, desenvolveram-se diversas ações para qualificar e melhorar a qualidade de
prestação dos diferentes serviços aos estudantes e à comunidade académica.
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
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, na sua organização
e acompanhamento.
Na área das atividades culturais e desportivas, houve o necessário e 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 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.
Em 2016/17 candidataram-se 1108 alunos, dos quais 870 foram contemplados com
bolsas de estudo cujo valor médio se cifrou nos 2049 euros (sem complemento de
alojamento).
A comunidade de alunos que beneficia de bolsa de estudo é maioritariamente
composta por alunos deslocados. De registar que o número de bolsas atribuídas vem
aumentando nos últimos três anos. Em termos orçamentais, os valores apresentados
permitem-nos concluir que o ano de 2016 foi caracterizado por uma taxa de execução
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elevada de 99,6% (superior á verificada no ano anterior 98,64%). De 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 deficitária verificada pelos SAS, na
continuidade dos anos anteriores.
Comparativamente com anos anteriores, o ano de 2016 não fugiu à tendência
verificada, ou seja, a quase totalidade das verbas de Receitas Próprias foram
destinadas a despesas com pessoal, à aquisição de bens e serviços e confeção de
refeições

na

Cantinas,

tendo-se

verificado

um

saldo

o

valor

de

3,979,16€.

Relativamente ao PIDDAC, a execução foi nula, na continuidade dos últimos 3 anos
em que não foi atribuída verba, condicionando intervenções e melhorias nos edifícios e
equipamentos.
Fontes de Financiamento

Receita (€)

Orçamento Estado

Saldo (€)

Grau de Execução

397.270,00

397.263,44

6,56

100,00%

86.939,77

84.568,17

2.371,60

97,27%

577.769,58

576.168,58

1.601,00

99,72%

1.061.979,35

1.058.000,19

3.979,16

99,63%

Transferências (IPG/IEFP)
Receitas Próprias
Total

Despesa (€)

Quadro 23: Execução orçamental do SAS relativo a 2016

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, desde 2013 a redução ultrapassa os 130.000 euros. As transferências do IPG
para os SAS reduziram-se neste ano em 23,5%, que se explica sobretudo pelo facto
de o IPG (SC) terem assumido alguns encargos antes atribuídos aos SAS.
Em Receitas Próprias, como era previsível, a grande fatia do orçamento foi aplicada
em despesas de funcionamento, ou seja, os gastos fundamentais à operacionalidade
dos diversos serviços, nomeadamente, manutenção e gastos gerais nas residências,
cantinas e bares, sendo estes os que mais consomem a receita arrecadada. De referir
uma redução de 4,7 % nas receitas próprias no ultimo ano.
As dificuldades verificadas no ano de 2016 não permitiram aplicar verbas na
substituição e aquisição de alguns equipamentos, apesar de se verificarem algumas
necessidades, nomeadamente, substituição de equipamentos nas Cantinas, algumas
cozinhas das Residências de Estudantes, entre outras, no âmbito da reparação e
manutenção. As intervenções efetuadas durante o ano foram na substituição das
canalizações

das

Residências,

substituição
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equipamentos,

tendo-se

desenvolvido

apenas

o

indispensável

para

a

sua

operacionalidade, resumindo-se a intervenção a algumas obras de reparação nas
Cantinas com situações mais criticas de infiltrações e equipamentos elétricos.
Fontes de Financiamento
Orçamento de Estado
. Pessoal

Despesa
2016

Despesa
2015

Var. (%)

397.263,44

386.873,56

2,69

397.263,44

386.873,56

2,69

. Funcionamento

0,00

0,00

0,00

. Capital

0,00

0,00

0,00

84.568,17

110.468,89

-23,45

Transferências (IPG/IEFP)
. Pessoal
. Funcionamento
. Capital
Receitas Próprias:

0,00

0,00

0,00

84.568,17

110.468,89

-23,45

0,00

0,00

0,00

576.168,58

596.489,14

-3,41

. Pessoal

187.435,45

207.263,20

-9,57

. Funcionamento

376.903,86

386.816,12

-2,56

. Capital

11.829,27

2.409,82

390,88

1.058.000,19

Total

1.093.831,59

-3,28

Quadro 24: Fontes de financiamento e Despesa dos SAS em 2015 e 2016

Verifica-se que em 2016, sensivelmente 60% da receita arrecadada se destinou à
cobertura de despesas é efetuada pelas diversas cantinas, churrasqueira, residências e
polidesportivo. Esta arrecadação é variável, oscilando sempre em função de variáveis
não controladas.
Fontes de Financiamento

Receita 2016

Orçamento de Estado

Var. (%)

397.270,00

386.880,00

397.270,00

386.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.939,77

111.686,12

86.979,77

111.686,12

0,00

0,00

0,00

577.769,58

606.474,94

-4,73

577.796,58

606.474,94

-4,73

0,00

0,00

0,00

1.061.979,35

1.105.041,06

-3,90

. Correntes
. Capital
PIDDAC
. Correntes
. Capital
Transferências (IPG/IEFP)
. Correntes
. Capital
Receitas Próprias:
. Correntes
. Capital
Total

Receitas 2015

Quadro 25: Fontes de financiamento e Receita dos SAS em 2015 e 2016
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Ou seja, a população académica é fundamental para o volume de arrecadação de receita,
e este 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.
O mesmo não se aplica 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 se 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 socioeconómica do
agregado familiar de cada candidato, até à atribuição do montante da bolsa de estudo.
As bolsas são atribuídas, em regra durante 10 meses (de outubro a julho), e a sua
análise foi feita de acordo com o estabelecido no Despacho n.º 8442-A/2012 de 22 de
junho do Ministério da Educação e Ciência, alterado pelo Despacho n.º 627/2014 de
14 de janeiro e Despacho n.º 10973-D/2014 de 27 de agosto.
No ano letivo 2016/17, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 30
de setembro de 2016, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra
após 30 de setembro, e ainda, entre 1 de outubro de 2016 e 31 de maio de 2017.
Neste último caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor
calculado para um ano, considerando o período que medeia entre o mês seguinte ao
da submissão do requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.
Na totalidade candidataram-se 1108 alunos dos quais 870 foram contemplados com
bolsas de estudo cujas importâncias oscilaram em média entre os 809€ e os 5871€
anuais (sem complemento de alojamento). Foram atribuídos 124899,77€ para
bolseiros dos CTeSP, 1464 756,37€ para Bolseiros de Licenciatura e 192 963,75€ para
bolseiros de Mestrado.
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Da análise da Figura 18 podemos constatar nos últimos quatro anos o acréscimo de
bolseiros em relação á população académica em resultado da conjuntura económica
do país, nomeadamente o aumento do número de desempregados, o número de
bolseiros tem vindo a aumentar.
3500

População

Candidatos

Bolseiros

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011/12
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2013/14

2014/15

2015/16

Figura 18: Evolução dos Candidatos e Bolseiros nos últimos 5 anos

Os alunos candidatos à bolsa constituem 43% do número total de alunos inscritos no
IPG, enquanto, que a taxa de cobertura de bolseiros/nº alunos é de 34% e a de
candidatos/bolseiros de 79%, o que revela uma estabilidade de cobertura em relação
aos últimos 3 anos e evidencia as dificuldades financeiras e a redução do orçamento
familiar verificado nos últimos anos.

Escola

População
Escolar

Candidatos

Bolseiros

% Cand./
População

% Bolseiro/
População

% Bolseiro/
Candidatos

CET/CTeSP

228

108

76

47%

37%

74%

1º Ciclo

1001

917

728

46%

36%

79%

2º Ciclo

367

83

66

23%

18%

80%

Total 2015/16

2596

1108

870

43%

34%

79%

Total 2014/15
Var. 14/1515/16(%)

2643

1065

814

40%

31%

76%

-1,8

4,1

6,4

3%

3%

3%

Quadro 26: Bolsas de Estudo atribuídas em 2015/16 por ciclo de estudos

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
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escolar (56%). A ESTG e a ESTH registam a percentagem mais baixa de alunos
bolseiros face à população escolar de 1º Ciclo, respetivamente 24,5% e 27,7%.
Assinale-se que a % de alunos que auferem bolsas nos CTeSP em relação aos
estudantes desse ciclo de estudos, é de 37,0% e nos Mestrados é de 12%, contra os
46% nas Licenciaturas, sendo que a relação Candidatos/Bolseiros apresenta um
comportamento similar.

CET/TESP

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
102

49

% Bolseiros/
População
52%

% Bolseiros/
Candidatos
73%

65

ESTG

101

33

23

23%

70%

ESTH

25

10

4

40%

4%

Total

208

108

76

37%

70%

1º Ciclo

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
553

291

231

% Bolseiros/
População
53%

% Bolseiros/
Candidatos
79%

ESTG

750

270

192

36%

71%

ESSaúde

456

256

229

56%

89%

ESTH

242

100

76

41%

76%

Total

2001

917

729

46%

79%

2º Ciclo

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
129

30

26

% Bolseiros/
População
20%

% Bolseiros/
Candidatos
87%

ESTG

208

49

39

19%

80%

ESSaúde

23

0

0

0%

0%

ESTH

7

4

1

14%

25%

Total

367

83

66

18%

79%

Quadro 27: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2015/16, por Ciclo de Estudos, Escola e valor médio

Em termos de valores de bolsas há a registar um decréscimo sendo o valor médio
mais elevado na ESTH com 5831,0€, seguido da ESECD, com 2115,1€ e o mais baixo
na ESS com 809,9€. De assinalar que a taxa mais elevada de bolseiros sobre a
população escolar se verifica na ESS (1º Ciclo), com quase 50% dos estudantes a
beneficiarem de apoio social e no CTeSP da ESTH (51,3%).
Escola
ESECD
ESTG
ESTH
ESS
SubTotal
Total

Sexo
Masculino
109
123
44
32
308

Encargo Financeiro
Feminino
197
131
185
49
562

Valor CET/TESP
85 992,37€
34 232,40€
4 675,00€
0,00€
124 899,77€

870

59

Valor 1º Ciclo
511 962,69€
390 741,30€
89 737,90€
472 314,48€
1 464 756,37€
1 782 619,89€

Valor 2ºCiclo
49 273,96€
52 638,60€
91 051,19€
0,00€
192 963,75€
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Quadro 28: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2015/16, por Escola, género e valor total

Em termos de representação do valor das bolsas segundo a tipologia de formação
verifica-se um montante de 1 464 756,4€ para as licenciaturas o correspondente a
82,2% do valor afeto às bolsas, seguindo-se os bolseiros de mestrados com 192
963,75€

(10,8%)

e

por último

os bolseiros de CTeSP

com

124

899,8€

o

correspondente a 7%. No conjunto verificou-se uma redução de -3,7% em relação ao
ano anterior.
7%

12%

2014/15

7%

11%

82%

81%
CET/TESP

2015/16

Licenciatura

CET/TESP

Mestrado

Licenciatura

Mestrado

Figura 19: % financiamento dos Bolseiros por tipologia de cursos 2014/15 e 2015/16

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 um
acréscimo em relação a 2014/15 de alunos deslocados, resultante também do
aumento de estudantes internacionais. A ESECD é a Escola com maior percentagem
de Bolseiros deslocados (35,2%) e a ESS a que tem menor valor (9,3%).

Bolseiros Escolas/Género

Masculino

Feminino

TOTAL

% Bolseiros

ESECD

109

197

306

35,2%

ESTG

123

131

254

29,2%

ESTH

44

185

229

26,3%

ESSaúde

32

49

81

9,3%

Total 2015/16

308

562

870

100%

Total 2014/15

289

563

852

100%

Total 2013/14

297

517

814

100%

Quadro 29: Bolseiros por Escola e Género em 2016
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No tocante ao valor pago em bolsas verifica-se, globalmente uma redução, invertendo
de -3,7% verificada em relação ao ano anterior, o que se traduz em menos 69 393,8€,
pese embora o acréscimo de bolseiros e valores de bolsas atribuídas.
Refira-se que o aumento abrangeu a globalidade das unidades orgânicas, sendo na
ESTH e na ESS onde o aumento é mais significativo, mantendo a ESECD a Escola que
acolhe maior número de estudantes bolseiros.

Valores
Bolsa/Escola

Valor médio
2016

Total 2016

Total 2015

Total 2014

Total 2013

ESECD
ESTG
ESS
ESTH
Total

2115,1

647229,01

656 654,21

568.988,14

502.894,02

1880,4

477612,3

513 704,70

582436,22

547.893,42

809,9

185464,09

489 733,87

482010,61

464.664,52

5831,0

472314,48

191 919,93

153630,96

159.685,70

2049,0

1782619,9

1 852 012,71

1.787.065,93

1.675.137,66

Quadro 30: Valores de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2013 a 2016

Os principais 5 motivos de indeferimento de bolsa no Ano Letivo 2015/16 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;



4º- Não matriculado em instituição de ensino superior e não inscrito num
curso;



5º- Conclusão do curso fora do período estabelecido (estudante em regime de
tempo integral).

O setor de alojamento pretende proporcionar aos seus residentes as melhores
condições de estudo conducentes a um maior sucesso escolar.
Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido, ao longo do ano 2016, 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, quando 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 desinfeção 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 receção.

No que concerne ao setor de alojamento, verificam-se elevadas taxas de ocupação
com as residências femininas a apresentarem a plena ocupação e as masculinas com
valores superiores a 96%. De realçar a diferença de ocupação em termos de
residentes não Bolseiros, que andam em tornos dos 40% nas masculinas, não atingem
os 15% nas femininas.
R. Feminina I

R. Feminina II

R. Masculina I

R. Masculina II

Taxa de ocupação

100%

100%

92.5%

96.19%

Residentes Bolseiros

91,8%

90,6%

47,7%

41,6%

Residentes não Bolseiros

8,2%

9,4%

52,3%

58,4%

Quadro 31: Taxas de ocupação das residências

Embora as residências se encontrem praticamente lotadas, contudo, a arrecadação de
receita é afetada 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 se
verificaram maiores despesas de capital, procurando manter o melhor possível as
condições de alojamento e a sua manutenção.
Tem-se verificado uma adesão bastante significativa às residências do Campus, com
uma procura crescente. Estas residências encontram-se atualmente permanentemente
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ocupadas, sendo a grande percentagem da população proveniente do programa
ERASMUS e alunos internacionais.

Valor Global

2016

Residência e Apart.
Campus

Despesas

Residência Feminina I

85.944,09

2015

Receitas

Despesas

68.275,47

Var.% 2015-16

Receitas

80.866,28

Despesas

Receitas

69.777,50

6.28%

-2.15%
-1.80%

Residência Feminina II

74.947,82

69.453,29

77.555,81

70.728,39

-3.36%

Residência Masculina I

101.791,45

100.763,23

105.818,22

100.485,62

-3.81%

0.28%

Residência Masculina II

95.191,09

98.022,56

96.462,52

93.691,22

-1.32%

4.62%

Apartamentos Campus

516,44

17.585,80

1.914,71

14.353,82

-73.03%

22.52%

358.390,89

354.100,35

362.617,54

349.036,55

-1.17%

1.45%

Total

Quadro 32: Valor Global das receitas e despesas das residências e saldos de 2015/2016

Esta ocupação constante reverte-se numa maior rentabilidade dos imóveis, permitindo
efetuar remodelações, reparações e outras aquisições necessárias sem recorrer a
outras verbas.
20000
15000
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0
-5000

Residência
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Residência
Feminina II

Residência
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Residência Apartamentos
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Campus
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-10000
-15000
Saldo 2014

-20000
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Saldos 2016

Figura 20: Variação das receitas e despesas das residências nos anos de 2043 a 2016

Verificou-se um saldo negativo de 4290,5€ no conjunto das residências, em resultado
dos saldos negativos das Residências Femininas e da Masculina I. Os apartamentos do
campus e a Residência Masculina II apresentam uma performance positiva, gerando
um saldo de 19900,8€. Assinale-se, em relação a 2015, uma diminuição do saldo
negativo em 68%, o correspondente a – 9290,5€.
De referir ainda que no final do ano de 2016 foi efetuado um anúncio público no
sentido de poder ser arrendado um imóvel na cidade de Seia para nele funcionar uma
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residência para os estudantes da ESTH. Do procedimento resultou a identificação e o
acordo prévio para utilização de um imóvel que funcionou como residencial privada
com capacidade para cerca de 30 camas. Simultaneamente, foi possível acordar com a
Câmara Municipal de Seia a atribuição ao IPG, por esta, de um “subsídio” anual
equivalente ao valor da renda acordada (1000€/mês). Nos termos legais, foi
necessário requerer a necessárias autorizações por parte da DGES e DGTF

14

,

prevendo-se a entrada em funcionamento da residência no início do ano letivo
2017/18.
O pavilhão polidesportivo dos SAS tem registado procura 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 daquele cujo desgaste tornam-se necessários
alguns investimentos. As receitas obtidas ascendem a um total de 14.976 €, o que
corresponde a uma média mensal de funcionamento de 1.361,5 € correspondente a
onze meses (o mês de agosto não regista atividade). Estes valores traduzem um
recuo nas receitas de faturação, relativamente ao ano anterior, em 6,3%, em virtude
de um alargamento das Atividades relativas às modalidades desportivas oferecidas
pelo IPG aos seus estudantes e participação nos campeonatos da FADU, quer em
modalidades coletivas, quer individuais com a obtenção da presença em vários pódios,
limitando outras atividades ou serviços.

2016
Valor Global
Pavilhão
Polidesportivo
Total

2015
Despesas

Receitas

Var.% 2015-16

Despesas

Receitas

Despesas

Receitas

4.864,81

14.976,00

5.983,86

15.994,87

-18,70%

-6,37%

4.864,81 14.976,00

5.983,86

15.994,87

-18,70%

-6,37%

Quadro 33: Valor Global das receitas do Pavilhão dos SAS

Verifica-se a prática crescente de estudantes nas modalidades (envolvendo nas
competições da FADU mais de 90 atletas, com obtenção de varias medalhas), dando
resposta às necessidades de práticas desportivas pelo IPG à sua Comunidade,
promovendo a prática de Futsal, Andebol, Voleibol; Basquetebol, Futebol de 7, alguma
em situação de protocolo com clubes e instituições locais, bem como atletismo,
natação, ténis e judo.
14

Esta autorização foi, entretanto, recebida muito recentemente.
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Em termos do setor de alimentação e de acordo com os dados registados,
verificamos a não autossuficiência das cantinas, evidenciando-se uma redução da taxa
de cobertura que em 2015 se cifra em apenas 50% das despesas. A taxa de cobertura
mais elevada é a da churrasqueira com 89%, evidenciando uma forte perda em
relação ao ano anterior onde a cobertura era de 124% em 2013, e 95% em 2014. Ou
seja, a receita gerada nas cantinas não foi suficiente para fazer face aos custos
existentes, situação que se vem agravando nos últimos três anos. A par da oscilação
verificada na arrecadação de receita, verificou-se uma estabilidade nas despesas, em
particular nas despesas com pessoal e correntes.
Pelos dados apresentados, verificamos que nenhuma cantina foi autossuficiente, tendo
apenas a Cantina II conseguido ter uma taxa de cobertura elevada 92,5%. Ou seja, a
receita gerada nas cantinas não foi suficiente para fazer face aos custos existentes,
situação que se verifica nos últimos anos, agravada neste ultimo exercício na
Churrasqueira e na Cantina da ESTH (Quadros 31 e 32)

Cantinas

Refeições
2014

2015

Despesas

2016

Receitas

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Cantina I

16242

14316

15.438

86.242,24

94.311,56

108.274,95

46.102,27

45.908,55

46.481,80

Cantina II

27181

33415

26.012

206.969,47

223.810,38

227.320,25

77.818,65

90.174,01

92.551,94

Churrasqueira

15675

13440

10.768

73.404,34

75.894,28

56.592,37

69.952,31

67.289,43

55.175,51

Cantina
ESTH

6829

6202

5.910

46.367,81

50.662,05

54.593,14

20.371,85

20.263,85

17.190,34

Total

65927

67373

58.128

412.983,86

444.678,27

446.780,71

214.245,08

223.635,84

211.399,59

Var(%) 15-16

-16%

0%

-5%

Quadro 34: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas em 2016

Consecutivamente verifica-se que a Cantina II é aquela que mais custos apresenta
(50% do total das Cantinas do IPG), quer em matéria-prima, géneros e despesas
correntes, situação que se vem verificando nos últimos anos. Sendo uma cantina que
tem apresentado um grau de satisfação superior às outras, tem, no entanto, verificado
uma quebra substancial no referido grau de satisfação. Desde 2008 que a Cantina II
serve almoços e jantares, tendo substituído a cantina da Escola superior de Saúde. Os
encargos com as respetivas responsáveis foram imputados às diversas cantinas, à
semelhança de anos anteriores. De salientar que apenas na Cantina II são imputados
os encargos com instalações, visto que as restantes cantinas se incluem nos espaços
do IPG suportando eles esses custos.
Relativamente à Cantina da ESTH e Churrasqueira, verifica-se uma redução na
arrecadação de receita, tendo os custos sofrido um ligeiro acréscimo, embora o
número de refeições tenha diminuído. O facto de estas cantinas não serem
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autossuficiente, prende-se simultaneamente com os custos com pessoal e géneros
alimentares. No conjunto verifica-se uma redução o numero de refeições em 16% e
uma diminuição das receitas em 5%. As maiores perdas em numero de refeições (em
termos de %) verificam-se na Cantina II e Churrasqueira.
20000
0
-20000

Cantina I

Cantina II

Churrasqueira

Cantina ESTH

-40000
-60000
-80000
-100000
Saldo 2015 (euros)

-120000

Saldo 2016 (euros)

-140000

Variação Refeições (nº)

-160000
Figura 21: Gestão financeira relativa ao funcionamento das Cantinas em 2016

Numa analise evolutiva verifica-se uma diminuição das receitas, por via da redução do numero de
refeições e a manutenção dos valores da despesa, que no seu conjunto atingem os 446.780,71€.

250000
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200000
150000
100000
50000
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Figura 22: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas de 2014 a 2016

No que concerne aos Bares e à dificuldade de gestão face à redução de funcionários
na Instituição, houve a opção estratégica da sua consignação desde 2015, permitindo
o seu funcionamento num modelo adequado com as necessidades dos serviços
centrais e unidade orgânica e garantido um conjunto de bens a preços não comerciais.
Esta situação gera para a instituição uma receita anual de 33.550,00€.
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,

tendo

estes

sido

materializados

na

disponibilização dos espaços e no apoio por parte de serviços e funcionários
Os Serviços de Saúde (Figura 23) vêm sendo garantido ao nível consultas de apoio
psicológico, pela Psicóloga Clínica, docente da ESS. É intenção da Instituição repor os
serviços de medicina do trabalho externamente ampliando os serviços de saúde à
comunidade do IPG, processo previsto para 2017.

67

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG -SAS- 2016

140
120
100
80
60
40
20

Consultas…

0
2012

2013

2014

2015

2016

Figura 23: Consultas de apoio psicológico de 2012-16

É de assinalar que os contextos socioeconómicos atuais, bem como os problemas
relacionados com a integração dos novos alunos, sustentam

preocupações e

problemas que têm sido acompanhados nestas consultas. Está previsto ativar um
gabinete de apoio ao aluno, com a

colaboração de técnicos especializados,

promovendo apoio a uma comunidade académica, tendencialmente mais internacional
e com necessidades de acompanhamento e apoio.

5.4.

ATIVIDADE DO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), criado por deliberação do Conselho de
Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), de 28 de outubro de 2010, é uma
estrutura de serviços com o objetivo central de servir de suporte operacional ao
Conselho de Avaliação e Qualidade (CAQ). O despacho que consubstancia a sua
criação é o despacho do Presidente do IPG n.º 101/P.IPG/10, de 5 de novembro de
2010
Sendo uma estrutura coordenada no âmbito do Conselho de Avaliação e Qualidade
(CAQ), as suas responsabilidades centram-se na coordenação funcional do SIGQ
funcionando assim como centro de apoio logístico ao SIGQ do IPG. No que diz respeito
a recursos humanos, o Gabinete tem afeto uma Técnica Superior e é coordenado pela
Presidência. 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
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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 2016 continuou o desenvolvimento e consolidação do sistema interno de garantia
da qualidade, nomeadamente centrado no processo de ensino e foram promovidos
uma série de procedimentos, impressos e documentos conducentes à aplicação deste
sistema, acreditado pela A3ES - certificação do SIGQ-IPG pela A3ES, conforme
decisão publicada pelo Conselho de Administração da A3ES a 14 de março de 2014.
Os principais objetivos 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, dinamizar e gerir o SIGQ-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 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

estudantes,

docentes, diplomados, entidades empregadoras e outros grupos de interesse,
bem como o seu processamento e análise;


Elaboração de relatórios relativos à melhoria da qualidade;



Acompanhar o desenvolvimento e manutenção da aplicação informática
Wemake que serve de apoio ao SIGQ-IPG conjuntamente com a plataforma
Moodle;

Para além destes objetivos o GAQ tem promovido as seguintes atribuições, fora do
âmbito do SIGQ, nomeadamente:
•

Gestão da Bolsa de Recrutamento de Pessoal Docente Especialmente
Contratado:

o

GAQ

garante

a

gestão

e

atualização

da

Bolsa

de

Recrutamento de Pessoal Docente Especialmente Contratado através de
uma base de dados informática e respetivo arquivo digital;
•

Desenvolvimento da página WEB SIGQ (www.qualidade.ipg.pt);

•

Estruturação e disponibilização de conteúdos e informação no âmbito da
qualidade no IPG;
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•

Criação da página de Facebook Qualidade IPG;

•

Manutenção

e

gestão

do

sistema

de

informação

WeMake

como

infraestrutura de suporte ao fluxo da informação na organização no âmbito
dos principais módulos: Controlo Documental; Gestão de OC, NC e REC;
Planos;
•

Ao longo de 2016, o GAQ garantiu o registo e gestão da informação
relativa ao SIGQ/IPG – impressos, formulários, procedimentos, instruções
de trabalho, documentos e regulamentos para acesso, por parte de todos
os utilizadores do IPG, através da aplicação WeMake;

•

Elaboração e divulgação do documento Manual do Utilizador do Sistema de
Informação WeMake - Módulo Controlo Documental (GAQ.009), um tutorial
de apoio com instruções detalhadas e imagens dos passos a seguir pelos
utilizadores do IPG;



Foram realizados esforços de disponibilização e atualização de conteúdos
nas

secções

Regulamentos

e

Formulários

da

página

WEB

do

IPG

(separadores O Instituto e Serviços Académicos);
•

Levantamento e apuramento de indicadores previstos, não só no Quadro
de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2016 do IPG, como também
no âmbito dos procedimentos do SIGQ-IPG;

•

Plano Anual de Auditorias Internas:


em 2016 foram continuadas as auditorias internas previstas no
Plano Anual de Auditorias Internas para 2016, o que representa
uma taxa de execução superior a 80%. O GAQ procedeu ao
registo

e

tratamento

das

ocorrências

identificadas

pelos

auditores internos no módulo Gestão de OC, NC e REC da
aplicação WeMake contabilizando-se as ocorrências e as não
conformidade.
•

Foi garantida igualmente a atualização do Mapa de Processos do IPG;

•

Disponibilização/Atualização
Acolhimento

e

da

Procedimentos

versão

do

documento

Administrativos

do

IPG

Manual
–

de

Novos

Colaboradores (Docentes) nas diversas plataformas;
•

Ainda no âmbito da atividade do GAQ, foram realizadas apresentações e
reuniões no sentido de apresentar o SIGQ aos diferentes grupos de
interesse do IPG;

•

O

GAQ

deu

continuidade

à

criação/disponibilização

de

impressos/formulários com campos editáveis e predefinidos (pdf editável),
por forma a facilitar o preenchimento de dados, e respetiva legibilidade,
por parte dos utilizadores do IPG.
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Em termos de documentação, no ano de 2016 foram criados e/ou revistos impressos e
formulários no âmbito do SIGQ-IPG, grande parte também relativos ao processo de
ensino e aprendizagem.
No que respeita à aplicação de questionários, em 2016 foram elaborados e/ou
aplicados 16 questionários no âmbito das diferentes vertentes de atividade e,
cumulativamente, analisados os dados e elaborados os respetivos relatórios referentes
a 12 questionários concretizados.

5.5.

EMPREENDEDORISMO E SPINOFFS

Constitui missão e objetivo do Instituto Politécnico da Guarda a valorização das
Atividades 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 art.º 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”.
Em julho de 2011 o Conselho de Gestão do IPG autorizou a criação da Sociedade
Comercial por Quotas MAGICKEY, LDA, cujo objeto social consiste na “Conceção e
desenvolvimento de programas informáticos, planeamento e conceção 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.
Anda que a atividade da empresa tenha vindo a decrescer e gerado resultados líquidos
negativos nos últimos 2 anos, tendo-se ainda registado a saída de um colaborador, a
mesma mantém-se ainda com atividade regular e resultados acumulados positivos,
conforme documentos contabilísticos constantes no anexo 1.
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5.6.

LIGAÇÃO À COMUNIDADE

Uma prioridade importante da atuação do IPG visa o estabelecimento de uma relação
aberta, transparente e de cooperação com a sociedade envolvente. Com efeito
podemos afirmar hoje que a relação do IPG com a cidade e a comunidade em geral
melhorou significativamente. Prova disso são as inúmeras solicitações de empresas,
associações, e outras entidades para apoio do IPG na integração de projetos,
realização de atividades conjuntas, utilização de recursos e espaços do IPG, etc.
O IPG encontra-se representado nos Conselhos Gerais dos 2 agrupamentos de escolas
da cidade da Guarda, para além de outros organismos públicos e privados. Assim, em
2016, celebraram-se novamente inúmeros acordos e protocolos de colaboração, num
total

superior

a

30

novos

protocolos,

excluindo

os

acordos

com

entidades

estrangeiras.
Ao nível nacional, destaca-se também o facto de, através do seu Presidente, o IPG
estar presente:


Na Comissão Permanente do CCISP;



No Conselho Geral da ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e
Emprego);



No Conselho Consultivo do IEFP- Centro;



Na

Comissão

de

Acompanhamento

dos

Cursos

Técnicos

Superiores

Profissionais;


Na Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-secundária (CTFTPS).

Não podemos igualmente deixar de fazer referência ao facto de o ano de 2016 ter sido
marcado pela formalização e criação da Associação Geopark Estrela (AGE), atualmente
com sede provisória no IPG. A AGE tem como missão contribuir para a proteção,
valorização e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no
património

geológico,

numa

perspetiva

de

aprofundamento

e

divulgação

do

conhecimento científico, fomentando o turismo e o desenvolvimento sustentável do
território Geopark Estrela, que integra os Municípios de Belmonte, Celorico da Beira,
Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia.
A AGE é responsável pela elaboração do dossier de candidatura do Geopark Estrela, a
apresentar à UNESCO, no sentido de poder integrar a Rede de Geoparks Globais da
UNESCO. Antes e após a sua classificação, caberá a esta instituição a gestão do
espaço e a promoção e valorização da marca, segundo os compromissos assumidos
com

a

UNESCO

e

as

estratégias

de

72

qualificação

territorial

consideradas.

6.

OUTRAS ATIVIDADES DE
DESTAQUE DO ANO DE 2016

As atividades realizadas e projetos desenvolvidos em 2016, 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 estruturada, ainda que
resumida, do conjunto de atividades desenvolvidas e que traduzem a dinâmica da
instituição, a capacidade de concretização, com indicadores de medida e reflexões
criticas.
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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO (ESECD)

1.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Atividade de montanha em Gredo

N.º de alunos e docentes
envolvidos

50

41

Curso de Nadador Salvador

N.º de participantes

25

20

Atividades conducentes à Decoração de
Natal da ESECD
Apresentação de jogos dramáticos e de
uma sessão de Expressão Dramática numa
instituição da Guarda pelos alunos do 2.º
ano de Animação - Estabelecimento
Prisional da Guarda - 5 sessões
Apresentação de uma dramatização/teatro
de fantoches para o público infantil, pelo
2.º ano de Educação Básica, na ludoteca da
Biblioteca Municipal da Guarda
Apresentação extra-aulas, de um
"exercício Teatral" para o público em geral,
no auditório da Câmara Municipal da
Guarda. A receita reverte para uma
instituição carenciada

% de alunos de Educação
Plástica

75%

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

90%

100%

Exposição de fotografia

Ginásios da Educação Da Vinci (Av. Cidade
de Salamanca, n.º 37)
Educação
e Formação

% de alunos inscritos na UC
Animação Teatral

% de alunos inscritos nas
UC Expressão e Educação
Dramática (EB)
% de alunos inscritos na UC
Artes Performativas (3.º
ano de ASC)
N.º de alunos;
Notoriedade na
comunicação social
e junto da população local
% de alunos inscritos na UC
de Didática da Língua
Portuguesa

III Ciclo de Conferências em Comunicação

N.º de alunos participantes

30

20

Jornadas de Futebol

N.º de participantes

150

170

Organização de Evento no âmbito da UC
de Planificação e Organização de Eventos

N.º de alunos participantes

17

17

90%

100%

90%

100%

75%

75%

75%

95%

17

7

75%

80%

75%

75%

Palestra com a psicóloga da CERCIG

Palestra com o Investigador/Historiador
Doutor Manuel Luís
Participação nas atividades de Natal
Realização de Jornadas de Educação
Viagem de estudo

% de alunos participantes
da UC de Teoria e
Desenvolvimento
Curricular
% de alunos participantes
da UC de História de
Portugal
% de alunos de Educação
Plástica
% de alunos dos cursos de
Educação
(EB/Mest./TeSP de ACJ)
N.º de alunos participantes

Visita à Fábrica Viarco - Porto; Casa da
Música; Teatro São João (2º & 3º anos)

Visita a Madrid e a El Escorial

75

% de alunos inscrito nas
UC's de Atelier de
Expressão Dramática,
Plástica e Musical;
Animação Musical
% de alunos inscritos nas
UC's: Espanhol
(ACJ+Gerontologia) e
História de Arte
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Eixo

Ação

Indicador

% de alunos inscritos nas
Visita de estudo "Exposição Janelas de Luz" UC's de Ateliers de
Expressão Plástica
% de alunos da UC Teoria e
Visita de estudo à CERCIG
Desenvolvimento
Curricular (EB)

Educação
e Formação

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Meta

Resultado
30

90%

100%

13

13

Visita de estudo à empresa Via Rápida Publicidade e Artes Gráficas - Guarda

N.º de alunos participantes

Visita de Estudo à Escola da Ponte

% de alunos inscritos nas
UC de Iniciação à Pratica
Profissional, Prática de
Ensino Supervisionada,
Psicologia do
Desenvolvimento

95%

100%

Visita de estudo a Salamanca

N.º de alunos (CM) e TESP
(RSI)

44

44

Visita de Estudo à Torre de Menagem e ao
centro Histórico da Guarda

% de alunos da UC de
História de Portugal (EB)

90%

100%

Visita de estudo ao DataCenter da PT

Participação da maioria dos
alunos da UC na visita de
estudo

15

25

Visita de estudo Teatro Municipal da
Guarda

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º
anos (CM)

100

>100

Visita guiada ao Teatro Municipal da
Guarda

% de alunos inscritos nas
UC's correspondentes

75%

90%

Workshop Formação em Gerontologia

% de alunos inscritos no
TESP Gerontologia

90%

100%

Workshop de Vídeo

N.º de alunos 2.º ano do
curso (CM)

21

>21

Visita de estudo Tipografia - Salamanca

N.º de alunos do 2.º ano
(CM)

Projeto IPGYM

N.º médio de participantes
mensal

80

120

Projeto Guarda +65 anos em parceria com
a CMG

N.º médio de participantes
mensal

30

30

Atividades de solidariedade em
colaboração com a CMG

N.º de atividades realizadas

Projeto "ADM Swim and Balance"

N.º de participantes

15

15

N.º de publicações e
dissertações

2

1

N.º de publicações

2

1

Projetos de investigação - Estudo do
dispêndio energético em aulas de grupo

N.º de publicações

1

1

Projetos de investigação - Estudo da
função da neuromuscular. Implicações
para o treino funcional

N.º de publicações e
dissertações

3

1

Projetos de investigação - Estudo do
Padrão de Fixação Visual em Desportos
Coletivos
Projetos de investigação - Avaliação
biomecânica e fisiológico do esforço
produzido nas aulas de Hidrobike

76

30

4
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Eixo

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Internacionalização
e Mobilidade
Organização e
Desenvolvimento
Interno

Produção de conteúdos radiofónicos para
o programa IPGFM

N.º de trabalhos

Ação

Indicador

3.ª Edição do evento MULTIMEETING

N.º de estudantes
participantes

N.º e qualidade dos
Desenvolvimento de atividades e suportes/
suportes e produtos
produtos multimédia em parceria com o
desenvolvidos;
PAR/IPG
Participação dos alunos
N.º e qualidade dos
Desenvolvimento de atividades e suportes/
suportes e produtos
produtos multimédia, no âmbito da
desenvolvidos;
parceira entre ESECD e AFACIDASE
Participação dos alunos
Desenvolvimento de um WEBSITE para o
N.º e qualidade dos
Centro de Recursos TIC para a Educação
suportes e produtos
Especial - Guarda, no âmbito da parceria
desenvolvidos;
ESECD e CRTIC
Participação dos alunos
N.º de alunos e docentes
Formação em Esqui Alpino (em parceria
de cada instituição,
com a Universidade de Lérida)
envolvidos
III Cross Games

N.º de equipas inscritas

Guarda - FIT

N.º de participantes nas
atividades

77

10

10

Meta

Resultado

50

55

12

8

2. ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE (ESS)

2.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Indicador

Ação

Meta

Resultado

75%

222%

160
(capacidade do
auditorio)

183

10

37

Promoção de ações de formação, workshops,
conferências/palestras/seminários
Houve necessidade de proceder a algumas alterações e
adaptações das ações inicialmente propostas, sendo
assinaladas as seguintes ações:
(Foram realizadas, ao longo do ano 2016, 20 ações, tendo sido
inicialmente propostas 9).
Seminário “O Doente Grande Queimado”
“Programa Nacional de Diagnóstico Precoce", integrado no
Ciclo de Conferências do Curso de Mestrado em Enfermagem
Saúde Comunitária
Workshop “Ventilação Mecânica Não Invasiva”
“Unidade de Cuidados na Comunidade”, integrado no Ciclo de
Conferências do Curso de Mestrado em Enfermagem Saúde
Comunitária
“Programas de Vigilância de Saúde: monitorização e
avaliação”, integrado no Ciclo de Conferências do Curso de
Mestrado em Enfermagem Saúde Comunitária
6.º Workshop “ Genética Molecular e Humana”

Educação e
Formação

“Avaliação e intervenção de Enfermagem em contexto de
lares”, integrado no Ciclo de Conferências do Curso de
taxa média de
Mestrado em Enfermagem Saúde Comunitária
execução de
“Avaliação e intervenção de Enfermagem em contexto de atividades
locais de trabalho”, integrado no Ciclo de Conferências do
Curso de Mestrado em Enfermagem Saúde Comunitária
Seminário "IACS - Prevenir e Controlar para Melhor Cuidar"
RoadShow Empreendedorismo / ANJE Academia de
Empreendedores
Ação de educação e promoção da saúde na comunidade da
Guarda, alusiva ao tema Combater a Diabetes (Dia Mundial da
Saúde)
Sessão “Terapia do Sorriso” (Dia Mundial do Sorrisso)
3.º Seminário “Biotecnologia”
Seminário “Focos da Prática de Enfermagem Comunitária
Centrada na Família”
2.ª Conferência sobre Envelhecimento na Beira Interior
“Violência contra Pessoas Idosas – Conhecer para Atuar”
II Jornadas de Feridas da Guarda
Palestra “Violência Familiar”
I Jornadas “Sexualidade, Saúde e Prevenção da Infeção VIH e
Sida”
Workshop “Homeopatia”

Seminário “Enfermagem em Cuidados Paliativos”
II Jornadas de Educação em Saúde (ação substituída pelas I
Jornadas “Sexualidade, Saúde e Prevenção da Infeção VIH e
Sida”)
Empreendedorismo, Consolidação de serviços que promovam respostas
Criatividade,
inovadoras aos desafios colocados pela comunidade
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N.º de inscrições
N.º de
atividades/
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Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Exemplo da intervenção na comunidade envolvente e na projetos em copromoção
região, são enumaradas as atividades realizadas:
II Marcha pela Saúde Mental (Casa de Saúde Bento Menni)
Sessão Informativa “Cuidados na Administração de
Medicamentos e na Utilização de Ervas Medicinais” (APSCA,
Avelãs de Ambom)
Sessão “Terapia do Riso” (Sede da Águas de Lisboa e Vale do
Tejo - Guarda)
Estilos Saudáveis de Vida – A Higiene do Sono
(Estabelecimento Prisional da Guarda
Sessão Prática “Sabe lidar com a Dor” (APSCA, Avelãs de
Ambom)
Avaliação da Glicemia, TA e IMC (Estabelecimento Prisional da
Guarda)
Formação “Suporte Básico de Vida” (Escola Básica Carolina
Beatriz Ângelo)
Estratégias de Coping e Saúde Mental (Estabelecimento
Prisional da Guarda)
Workshop “Preparação de uma Pomada” (Férias Bué, Projeto
Tu Decides + E6G - NDS Guarda)
Sessão Prática “História da Farmácia e Preparação de
Manipulados” (Projeto Tu Decides + E6G - NDS Guarda)
Sessão Prática “Cuidados com o Sol” (Jardim de Infância –
Obra de Santa Zita)
Prevenção e Tratamento das Toxicodependências
(Estabelecimento Prisional da Guarda)
Rastreio Cardiovascular (Maratona da Saúde, em parceria com
a RTP)
Caminhadas Pequenos Passos, Grandes Gestos (Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional do Centro/
Guarda)
Condução sob o Efeito de Medicamentos, Álcool e outras
Substâncias (Estabelecimento Prisional da Guarda)
Workshop “Fragâncias do Outono - sabonetes tradicionais
com aromas a Outono” (Festa do Outono, Projeto Tu Decides +
E6G - NDS Guarda)
Semana da Ciência e Tecnologia 2016
Atividades de Natal (ULS da Guarda)
Visita de alunos à ESS (Colégio de Línguas da Guarda)
13 Ações de promoção e educação para a Saúde, em Centros
de Saúde do Concelho e Região da Guarda, no âmbito dos
Cuidados ao Idoso
2 participações em Feiras de cariz nacional (Futurália e
Qualifica)
3 participações em Feiras de cariz regional (Semana do Ensino
Superior, Escola Secundária de Gouveia); (Feira das Tradições
de Pinhel) e (Feira Ibérica do Turismo (FIT) da Guarda)
Promover a mobilidade internacional dos profissionais da
ESS
Mobilidade Erasmus + Missão Ensino (3)

Fluxo de
mobilidade

4

7

N.º de Sessões

2

2

Mobilidade Erasmus + Formação de Pessoal (4)
Internacionalização
e Mobilidade

Sessão de aprsentação do GMC e esclarecimento sobre
programas de mobilidade (reforçar e institucionalizar
programas de mobilidade internacional dos estudantes)
Estabelecimento de redes e projetos de cooperação e
submissão de candidaturas a programas de financiamento
“Skin substitutes based on konjac/xanthan blend with
endogenous essential oils”, investigador principal Prof.
Doutor Maximiano Ribeiro
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N.º de
participações em
rede de I&D e
submissão de
candidaturas a

7
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programas de
“Bioprospecção de microalgas da Serra da Estrela financiamento
desenvolvimento de biomateriais”, investigador principal
Prof.ª Doutora Paula Coutinho
“Estilos de vida em estudantes do Curso de Enfermagem. Um
estudo Multicêntrico”, investigador principal Prof.ª Doutora
Ermelinda Marques
“MedElderly: Desenvolvimento de uma Intervenção para
melhorar o uso de medicamentos na população idosa da
região centro de Portugal” (Projeto n.º 023585), investigador
principal Prof.ª Doutora Fátima Roque
“DermoBio: Desenvolvimento de aplicações
dermobiotecnológicas com base nos Recursos Naturais da
Região das Beiras e Serra da Estrela” (Projeto n.º 023925),
investigador principal Prof. Doutor André Araújo
"GMovE+: Um programa de intervenção para promover a
atividade física e a qualidade de vida da população idosa da
Guarda" (Projeto n.º 023811), investigador principal Prof.ª
Doutora Carolina Vila Chã, e que integra Investigadores da ESS
“PerSoParAge - Personal and Social Resources for Autonomy
and Participation in an Ageing Society”, investigador principal
Prof.ª Doutora Maria João da Silva Guardado Moreira, e que
integra Investigadores da ESS
Incrementar projetos de cooperação e estabelecer novos
protocolos
N.º de
protocolos
Cariz nacional (2)
estabelecidos
Cariz Internacional / IPG / GMC / ESS (1)

Reforço da participação em eventos científicos e de
publicações científicas

Organização e
Desenvolvimento
Interno

5

3

N.º de
publicações
científicas

15

24

N.º de
participações de
docentes em
eventos
científicos

25

33

Realização dos workshops: "Ferramentas bibliográficas " e
"Segurança Laboratorial" dirigidos à comunidade ESS

taxa média de
execução de
atividades

75%

50%

Reforço do n.º de docentes

N.º de novos
contratos

5

38
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3. ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ESTG)

3.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação

Indicador

Março das Línguas
Série de palestras e workshops
Visita de estudo - El Escorial e Museus do
prado e Rainha Sofia em Madrid
Visita de estudo - Mosteiro dos Jerónimos,
Torre de Belém e Castelo de S. Jorge, em
Lisboa
Concurso "Quem Sabe Mais Português"
Formação/Lecionação - workshop "Do erro
ao riso - uma reflexão sobre a língua
portuguesa"
Palestra "Ler e interpretar Álvaro de
Campos"
Formação/Lecionação - workshop de
Escrita Criativa
Mesa Redonda - Viver em Portugal, um
país estrangeiro/Interesting aspects of
living in Portugal
Curso de Introdução à Robótica Móvel
Visitas de Estudo da UTC de Informática

Educação
e Formação

Meta

Resultado

15

50

2

2

N.º de alunos

45

47

N.º de alunos

45

47

N.º de alunos que
participam nas atividades
N.º de workshops até
junho de 2016

Participação no Dia da Informática Agrupamento de Escolas de Gouveia
Formação/Lecionação - Escola Secundária
Emídio Navarro, Viseu: workshop sobre
Robótica e Robô Bombeiro
Formação/Lecionação
Escola Secundária Emídio Navarro, Viseu:
workshop sobre Tecnologias do Magickey
Formação/Lecionação - Workshop
Avaliação de Classificadores em Machines
Learning
Formação/Lecionação - Agrupamento de
Escolas Afonso de Albuquerque: Curso de
Robótica
Formação/Lecionação
Agrupamento de Escolas de Belmonte:
Curso na área de Programação com
Arduíno
Formação/Lecionação
Casa do Povo de Molelos: Curso na área de
Programação com Arduíno
Formação/Lecionação - Workshop sobre
Segurança
Exposição do Robô Bombeiro - Feira das
Tradições em Pinhel
Visita de estudo - Conferência Anual de
Cibersegurança C-Days

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados
1
N.º de eventos realizados
N.º de visitas de estudo
realizadas

1

1

2

2

N.º de participações

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de eventos realizados

1

N.º de exposições
realizadas

1

N.º de alunos participantes

25

25

Implementação de ensaios

N.º de documentação
/folhas de práticas
laboratoriais

1

1

Visita de estudo ao Vale Glaciar de
Manteigas e zonas adjacentes

N.º de alunos participantes

15

10
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Eixo

Ação

Indicador

Júri em provas académicas
Orientador ou coorientador de alunos

Educação
e Formação

N.º de participações como
elemento de júri
N.º de orientações e
coorientações

Meta

Resultado

30

35

20

22

Cursos breves de atualização de
conhecimento para antigos bacharéis do
curso de Eng.ª Topográfica

N.º de alunos inscritos no
curso

10

8

Seminário: Segurança de Máquinas e
Equipamento de Trabalho

N.º de seminários
realizados

1

1

Visita de estudo - VI Jornadas de
Engenharia Acústica (Univ. Porto)

N.º de alunos participantes

7

8

Membro da Comissão Organizadora do 15
Congresso Nacional de Geotecnia

N.º de eventos realizados

1

1

Visita de estudo ao Sistema de
Abastecimento de Água à Guarda

N.º de alunos participantes

10

10

Visita de estudo à ETAR de S. Miguel na
Guarda

N.º de alunos participantes

10

10

Organização e/ou participação em
palestras, orientadas e dirigias aos
estudantes, nas temáticas da Hidráulica,
Recursos Hídricos e Ambiente

N.º de palestras realizadas

1

1

Lecionação de UC em Língua Inglesa

N.º de elementos de apoio
aos alunos preparados

4

2

Participação como orador em seminário “Analyse du coût du cycle de vie des
structures en béton”

N.º de participações

1

N.º de participações como
elemento de júri
internacional

1

N.º de participações

1

Colaboração com a Junta de Freguesia da
Guarda

N.º de colaborações
concretizadas

1

Organização do Fórum de Informação
Geoespacial

N.º de eventos realizados

1

Estabelecimento de Protocolos

N.º de reuniões de
trabalho realizadas

1

Membro de Comissão Organizadora de
evento internacional "FIG Comission 7
Annual Meeting"

N.º de participações

1

Membro da Comissão Organizadora do
evento Internacional "Geoconference on
N.º de participações
Cadastre 4.0 – Transparency, Participation,
Collaboration"

1

Curso de Formação "Aprendendo a utilizar
as ferramentas Google Geo"

N.º de participantes

2

Programa Doutoral em Engenharia
Aeronáutica – conclusão de tese

N.º de teses concluídas

1

Organização de Jornadas de Engenharia
Topográfica

N.º de eventos organizados

Júris de Relatórios de Investigação e de
Relatórios de Estágio - elemento do júri
internacional, no âmbito da Licenciatura
em Ingénieur Economiste de la
Construction do ECOTEC (CERGY FRANCE)
Formação (Participação) - Consultor nZEb
(nearly Zero Energy Buildings)
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1
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Eixo

Ação

Indicador

Visita de estudo - centro de tratamento de
resíduos sólidos urbanos da Resiestrela
Visita de estudo - ETA do Caldeirão
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão
Científica – participação com apresentação
de comunicação
I Congresso Internacional de Contabilidade
Pública
XVII Encuentro AECA
EDULEARN16
Participação no Congresso Grudis

Meta

Resultado

N.º de participantes

20

20

N.º de participantes

20

20

N.º de comunicações
apresentadas

7

9

N.º de comunicações
apresentadas
N.º de comunicações
apresentadas
N.º de comunicações
apresentadas
N.º de comunicações
apresentadas

3
1
1

2

Estabelecimento de programas de Dupla
Titulação de cursos na área da gestão

N.º de programas de dupla
titulação celebrados/ano

1

1

Visita de estudo à Feira do Empreendedor
e ao Palácio da Bolsa

N.º de alunos participantes

50

50

Visita de estudo à PSA em Mangualde

N.º de alunos participantes

40

40

1

1

Formação/Lecionação do Módulo Iniciativa
N.º de módulos realizados
Empresarial

Educação
e Formação

1

Participação no Dia da União Europeia
(Escola Secundária da Sé)
Visita de estudo à Olano e à Coficab
(Guarda)

N.º de participações em
eventos

1

N.º de alunos participantes

50

50

Realização de visita de estudo às empresas
Celulose Beira Industrial (CELBI), Figueira
da foz e A Pousadinha, em Tentugal para
GRH e TeSP de GCI

N.º de visitas de estudo
realizadas

2

2

Concurso "Produz Ideia"

N.º de eventos promovidos

Visita de Estudo à Delphi (Castelo Branco)

N.º de alunos participantes

Conferência/Congresso internacional
XXIX Congreso Internacional de Economía
Aplicada
Projeto "Cidadania Fiscal"

N.º de comunicações
apresentadas
N.º de comunicações
apresentadas
N.º de workshops
realizados

1
20

20

1

1

2

1

10

10

III Corporate Governance International
Congress

N.º de comunicações
apresentadas

2

2

Curso de preparação para a prova de
Matemática dos alunos Maiores de 23
Anos

N.º de candidatos
participantes

5

25

Curso de preparação:prova de avaliação de N.º de candidatos
capacidade dos alunos candidatos a TeSP
participantes

5

16

Curso de preparação para a prova de
Ciências Exactas e Experimentais dos
alunos internacionais

N.º de candidatos
participantes

5

6

Tarde da Matemática

N.º de apresentações
N.º de participantes

3
30

3
12

Curso de Fundamentos de Matemática

N.º de alunos participantes

20

51
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Eixo

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Participação na Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos
Curso de preparação para a prova de
Matemática no âmbito dos concursos
especiais do IPG

N.º de inquéritos
recolhidos

Ação

Indicador

Focus Group de CercleS sobre CLIL no
Ensino Superior

N.º de eventos realizados

14.ª Edição do Concurso Robô Bombeiro

N.º de eventos realizados

1

1

Jornadas de Engenharia Informática

N.º de eventos realizados

1

1

Curso de Verão Experimentar Engenharia:
Eu Sou Engenheiro

N.º de eventos realizados

341
3

Meta

Resultado
1

1

Investigação e desenvolvimento no âmbito N.º de projetos/estágios
do Mestrado em Computação Móvel
finalizados

5

3

Publicação de artigos científicos

N.º de artigos publicados

2

1

Certificação Energética

N.º de certificações

20

1

Júri da componente em contexto de
trabalho de TSSHT

N.º de participações em
júris

12

15

Pedido de registo provisório de patente

N.º de pedidos elaborados

Comunicações científicas em conferências
de 2016 - Estudo Experimental da
Relaxação de Tensões de Materiais
Poliméricos
Avaliação acústica – prestação de serviços
à comunidade
Prestação de serviços do laboratório de
Geotecnia para entidades externas
Publicação de artigos em revistas
internacionais
Apresentação de comunicações em
conferências nacionais e internacionais
Membro da Comissão de Revisão Científica
do 15.º Cong. Nacional de Geotecnia
Desenvolvimento de um projeto de
investigação FCT (IPG+FEUP)
Comunicação científica em conferência
internacional e publicação de artigo no
livro de atas

1

N.º de artigos publicados

1

2

N.º de relatórios
elaborados

10

7

N.º de trabalhos realizados

6

18

N.º de artigos publicados

3

1

N.º de artigos aceites e
publicados

7

8

N.º de participações
N.º de contratos
celebrados
N.º de comunicações
realizadas/artigos
publicados

1
1

1
1

Submissão e aceitação para revisão de
artigo para revista Journal of Hydrology
and Hydromechanics

N.º de artigos submetidos
e aceites para revisão

Participação em congressos internacionais
com apresentação de comunicação

N.º de artigos/posters
elaborados

2

1

Revisão de artigos para publicação em
revistas nacionais e/ou internacionais

N.º de artigos/posters
elaborados

2

2

Publicação de trabalhos de investigação,
em publicações científicas internacionais

N.º de publicações
(capítulos de livros)

1

Comunicações científicas em conferências
internacionais em 2016

N.º de comunicações

1

Prestação de serviços ao exterior
(Laboratório de Prototipagem Rápida e
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Fabrico Digital)
Registo de patentes de invenção nacional
no INPI
Participação em cursos de curta duração,
congressos, conferências, seminários ou
ações de formação
Publicação de trabalhos de investigação,
em publicações científicas internacionais
Participação em projetos SAICT/2016 ::
SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Projetos de
Investigação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico - Projetos em Copromoção
Comunicações científicas em conferências
Participação na conferência "Centeris
2016"
Desenvolvimento de um sistema de
reutilização e reciclagem de águas
cinzentas em edifícios
Investigação em LeibnizUniversitat
Hannover-Germany E Tongji UniversityPeople's Republic of China

N.º de patentes registadas

1

Número de ações
realizadas/ano

3

3

N.º de artigos publicados

2

1

N.º de participações

N.º de artigos
apresentados

1

2

N.º de participações

1
1

N.º de estudos concluídos

1

1

N.º de planos e relatórios
de investigação elaborados

2

2

Participação no APSSRA2016-People'sS
Republic of China e IPW2016-Belgium

N.º de apresentações

8

8

Autor de artigos em atas de congressos
internacionais

N.º de artigos publicados

1

2

Autor de artigos em revistas científicas

N.º de artigos publicados

2

2

N.º de artigos publicados

1

1

N.º de alunos/formandos

2

2

N.º de capítulos publicados

2

2

N.º de artigos publicados

6

6

N.º de artigos publicados

2

3

N.º de publicações/ano

3

3

N.º de participações/ano

3

3

N.º de proj. de investig.,
colab., congressos,
confer./ano

1

1

Autor de artigos em revistas de circulação
nacional
Ação Formativa em b-Learning de
Promoção do Empreendedorismo Empreender Júnior/Fórum estudante
Autor de capítulo em obras internacionais
Autor de artigos em atas de congressos
internacionais
Autor de artigos em revistas de circulação
internacional
Publicação de trabalhos de investigação,
em publicações científicas internacionais
com revisão por pares
Participação em cursos de curta duração,
congressos, conferências, seminários ou
ações de formação
Dinamização e consolidação da
participação em Centros de investigação UDI/IPG
Curso de Curta Duração IPG/UMESP

N.º de participantes

37

N.º de artigos publicados

5

N.º de artigos publicados

3

N.º de participações

1

Revisão/Avaliação de artigos

N.º de artigos revistos

4

Júri de provas de doutoramento e pósgraduação

N.º de participações em
júris como arguente

1

Concurso Poliempreende – representação
da ESTG

N.º de representações

1

Autor de artigos em atas de congressos
internacionais
Autor de artigos em revistas de circulação
internacional
Participação em eventos científicos
internacionais com comunicação
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Eixo

Internacionalização
e Mobilidade

Investigação - desenvolvimento de
projetos de investigação nas áreas de
ensino, política linguística e
interculturalidade

N.º de apresentações em
workshops e palestras

5

5

Congresso Internacional ReCLes.pt 2016

N.º de eventos realizados

1

1

Laboratório de Estatística e Decisão (LED)

N.º de equipas criadas

1

1

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Participação na Semana Europeia da
Robótica

N.º de eventos realizados

1

1

Participação nos programas de mobilidade
docente desenvolvidos pelo IPG

N.º de candidaturas ao
programa

2

2

Estabelecimento de Protocolos com
Universidades Ucranianas

N.º de protocolos
estabelecidos

2

2

Participação em congressos internacionais
com apresentação de comunicação

N.º de artigos/posters

2

1

Missão de Ensino em França

N.º de participações

1

2

Investigação em Leibniz Universitat
Hannover-Germany E Tongji UniversityPeople's Republic of China

N.º de planos e relatórios
de investigação elaborados

2

2

Mobilidade ERASMUS na Cologne Business
School (Alemanha)

N.º de alunos

80

80

Dupla Titulação da Licenciatura de
Contabilidade - Intercâmbio de I&D ao
nível da Dupla Titulação entre o curso de
N.º de alunos
Licenciatura em Contabilidade (IPG) e o
curso de Graduação em Ciências Contábeis
(UPM)

40

40

Dupla Titulação da Licenciatura de
Gestão/Marketing/Gestão de Recursos
Humanos

N.º de alunos

40

Dupla Titulação da Licenciatura de
Contabilidade - Intercâmbio de I&D ao
nível da Dupla Titulação entre o curso de
Licenciatura em Contabilidade (IPG) e o
curso de Contabilidade (NUFE)

N.º de alunos

40

40

Mobilidade ERASMUS na Universidade de
Salamanca

N.º de alunos

80

80

Visita dos Responsáveis de Escola Superior
de Osuna - Espanha

N.º de visitas realizadas

1

1

Visita de Equipa de Universidade
Metodista de São Paulo

N.º de visitas realizadas

1

1

CercleS Focus Group on Language Policy

N.º de participações

1

1

Projeto EU PETALL

N.º de tarefas e programas
avaliados

50

30

RESMI Rede no Ensino Superior de
Mediação Intercultural

N.º de eventos realizados

2

1

1

1

1

1

N.º de participações na
Comissão Executiva
N.º de participações em
atividades até abr./2016

ReCLes.pt e CercleS
EU STEERING Project
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Eixo

Coordenação do CercleS Focus Group on
CLIL - Content and Language Integrated
Learning - no Ensino Superior

N.º de grupos constituídos
e liderados

1

1

European Language Council Special
Interest Group on Language Policies in
Higher Education (Conselho Europeu das
Línguas, CEL/ELC)

N.º de participações

1

1

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Participação dinâmica dos alunos
representantes eleitos em atividades
promovidas pelo Conselho Pedagógico da
ESTG
Celebração de Protocolos com Escolas do
1.º e 2.º Ciclos da Guarda

4
N.º de protocolos
celebrados

3

Desenvolvimento de propostas de projetos N.º de projetos
na área das TIC com a COFICAB
desenvolvidos

1

Divulgação Oferta Formativa do IPG

15

N.º de visitas realizadas

Participação e colaboração na promoção
N.º de participações e/ou
da ESTG e seus cursos na FIT 2016 (Guarda) colaborações em eventos

Organização e
Desenvolvimento
Interno

2

1

Participação na organização de atividades
apoiadas pela ISSMGE e em comissão para
o desenvolvimento dos Eurocódigos

N.º de planos e relatórios
de investigação realizados

2

2

Promoção e divulgação do Curso de
Licenciatura em Engenharia Civil

N.º de ações realizadas

10

3

Criação de um laboratório útil à instituição
e à comunidade

N.º de laboratórios criados

1

1

Promoção e divulgação do Curso de Design
N.º de ações realizadas
de Equipamento

5

15

Divulgação da oferta formativa do IPG Escola Profissional de Torredeita (Viseu)

N.º de ações de divulgação
realizadas

1

1

VI Jornadas de Gestão

N.º de eventos realizados

1

1

III Jantar de Negócios de Gestão

N.º de eventos realizados

1

1

XII Jornadas de Contabilidade

N.º de estudantes
envolvidos

100

100

Seminário de Contabilidade Internacional

N.º de participantes

100

100
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4. ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA (ESTH)

4.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Educação e
Formação

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Organização de evento no âmbito da
UC de Gestão de Eventos

Percentagem de alunos
inscritos envolvidos

90%

95%

Visitas de estudo nas diversas áreas
de atuação da ESTH que potenciem
o conhecimento dos alunos

N.º de visitas e n.º de alunos
participantes

12
>500

12
240

Dia de Macau (março)

Nº de participantes envolvidos
nas várias atividades
programadas para o evento

>100

150

"7 Meses/7 Filmes Deliciosos": Ciclo
de Cinema na ESTH/IPG

N.º de filmes passados com
audiência

5

5

"Cozinhar ao SABOR das Línguas":
exposição de livros de gastronomia
na Biblioteca da ESTH/IPG

Realização da exposição

1

1

Tarde da Matemática

N.º de apresentações
N.º de participantes

3
30

3
35

Aulas Abertas

N.º de sessões/aulas

6

2

>50
+15

50

1

1

N.º de alunos envolvidos e
comunidade exterior (CISE/CMS,

Semana da Ciência & Tecnologia
(novembro)

CERVAS/PNSE…)

Apresentação de um livro de cozinha
elaborado por um estudante

N.º de livros de cozinha
apresentados e divulgados

Seminário de Gastronomia e Vinhos
(abril)

N.º de participantes

>100

150

Dia aberto da ESTH/IPG – Turistic e
Promotur (abril)

N.º de participantes

200

250

Dia aberto da ESTH/IPG – 2 atividades

N.º de pessoas presentes em
cada uma das duas atividades

>25
>25

25
25

N.º de alunos a frequentar
cursos na área do Tur/Hot/Rest
em Esc. Tecn. ou Profissionais

200

250

Participação aberta
(comunidade ESTH e
comunidade exterior à ESTH)

>25

250

Concurso gastronómico (novembro)

N.º de equipas concorrentes

>3

4

Refeições temáticas (confeção e
serviço)

N.º de refeições servidas

3

8

Participação em outros concursos
regionais e internacionais de
criatividade e desenv.de produtos

N.º de equipas presentes

2

2

2

2

Empreendedorismo,
Dia aberto do IPG (abril)
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Apresentação de livro de turismo
Conhecimento
cultural e religioso - PAR Património
Azulejar Religioso (2º semestre)

Realização de investigação aplicada às
empresas e organizações nacionais
N.º de ações
e/ou internacionais

88

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG -SAS- 2016

Eixo

Internacionalização
e Mobilidade

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Estágios Erasmus - informar e
incentivar os discentes para a
importância da internacionalização

N.º de alunos de GH inscritos
em estágios Erasmus

15

29

Estágios Internacionais - informar e
incentivar os discentes para a
importância da internacionalização

N.º de alunos de GH inscritos
em estágios internacionais

1

0

Mobilidade Erasmus Docentes N.º de docentes de GH a
informar e incentivar o corpo docente
realizar programas de
para a importância da
mobilidade (outgoing)
internacionalização

2

2

Criação e inovação na confeção de
pratos Low Cost - Ação de formação
para os funcionários do IPG/SAS

6

6

89

N.º de participantes na ação

5. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO (UDI)

5.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Ação

Indicador

Meta

Resultado

Promoção do Concurso Poliempreende

N.º de concursos
promovidos

1

1

Colaborar e dinamizar atividades externas
de promoção do empreendedorismo

N.º de eventos integrados
e realizados

3

3

Integrar e dinamizar a integração em redes Participação em projetos
de empreendedorismo
de redes empreendedoras

2

2

Identificar e apoiar as ações de
empreendedorismo internas promovendo
a criação de spin-offs e start-ups

N.º de novos projetos
apoiados

2

2

Promover o apoio para a investigação
científica, apoiada em critérios objetivos
de elevada qualidade

N.º de publicações
científicas

70

89

Dinamizar a publicação científica de
referência dos investigadores pertencentes N.º de publicações a
à unidade de investigação e seguir a
efetuar
estratégia europeia de open access

2

1

Apoiar os docentes pertencentes à UDI no
aumento das suas competências de
investigação, organização ações de
formação e informação.

N.º de eventos a realizar

2

2

Divulgação dos resultados da produção
científica da UDI e em termos de
transferência do conhecimento

N.º de eventos a realizar

2

3

6

7

2

2

Apoio e promoção de desenvolvimento de
N.º de projetos
projetos e/ou parcerias com a comunidade
desenvolvidos
empresarial
N.º de serviços e/ou
Apoio e criação de serviços inovadores e
produtos inovadores
projetos demonstrativos de grande escala
criados
Internacionalização
e Mobilidade

Desenvolver redes e projetos de
cooperação com instituições de
investigação, de fomento do
empreendedorismo e inovação

N.º de projetos/parcerias
internacionais
estabelecidas

2

2

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Trabalhar em parceria com as unidades
orgânicas como fator dinamizador da
investigação, inovação e formação

Número de eventos
realizados

2

3

90

SERVIÇOS
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1. BIBLIOTECA

1.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação
Apoiar as atividades de docentes, alunos,
funcionários e comunidade em geral.

Educação e
Formação

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Meta

Resultado

500

1317

Proceder à seleção, aquisição e
tratamento documental das espécies
bibliográficas, entradas através de
compra, oferta e permuta.

Avaliação do tempo
médio do seu tratamento
técnico

36 h.

24/36 h.

Promover ações de difusão de
informação.

Número de entradas
disponíveis para
divulgação

500

2680

3

4

50

80

60%

75%

Integrado no ciclo de divulgação cultural
da Biblioteca do Instituto Politécnico da
Guarda, propomos a realização de
Número de atividades
exposições temáticas, a apresentação de
publicações e palestras associadas ao teor
dos eventos a desenvolver.

Internacionalização Apoio e orientação de estudantes
e Mobilidade
internacionais e de Erasmus.

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Indicador
Número de aquisição de
obras e disponibilização
de Bases de Dados

Número de apoios
registados.

Atividades relacionadas com a prestação
de serviços ao utilizador.

Grau de satisfação do
utilizador

Serviço de empréstimo interbibliotecas.

Número de livros e artigos

6

15

Melhoramento e atualização permanente
da página web da biblioteca.

Número de divulgações
efetuadas

5

10

Número de atividades

3

4

Número de plataformas
disponíveis.

4

4

Número de sessões

5

7

Realização de eventos de promoção da
biblioteca, através do contato de
entidades internas e externas à
Instituição.
Atualização permanente do fundo
documental e promoção e
desenvolvimento de atividades de
investigação junto da comunidade
académica.
Criação de sessões de apresentação do
serviço aos alunos das escolas que
constituem a Instituição.
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2. CENTRO DE INFORMÁTICA (CI)

2.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação

Indicador

Educação e
Formação

Plano de formações de curta duração na
área de Tecnologias de Informação.

N.º total de ações de
formação

8

6

2ª Edição do Create Tech

N.º de participantes

200

400

Participação sem sessões técnicas

N.º total de sessões

3

6

Migrações Sophia - Sigarra

Disponibilização

Dez./16

Dez./16

Aumento de largura de banda para
interligações.

Disponibilização

Dez./16

Dez./16

Visitas a Empresas e Centros Tecnológicos
- Inovação e desenvolvimento de
Software e Hardware

N.º de visitas realizadas

2

2

Implementação de nova plataforma de
E-learning

Disponibilização

Jun./16

Set./16

Portal IPG

Disponibilização

Abr./16

Jul./16

Portais Escolas

Disponibilização

Mar./16

Jul./16

Primavera ERP PUBLIC SECTOR

Disponibilização

Nov./16

Dez./16

Melhoria do serviço de informática na ESS

Disponibilização

Out./16

Out./16

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Internacionalização
e Mobilidade

Organização e
Desenvolvimento
Interno
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Meta

Resultado

3. GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS (GESP)

3.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Educação e
Formação

Ação

Indicador

Meta

Programa de Estágios Curriculares

N.º de ofertas de estágio
disponibilizadas

500

1034

8

10

Melhorar a comunicação interna entre os Nº de sessões de
diversos intervenientes no processo de
esclarecimento realizadas
estágio: GESP, Alunos e Diretores de Curso sobre o processo de estágio

94

Resultado

4. GABINETE DE FORMAÇÃO, CULTURA E DESPORTO (GFCD)

4.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação
Aumentar a participação desportiva
no IPG

Indicador
N.º de novos atletas no
âmbito do Desporto
Universitário

Meta

Resultado

15

30

Hidrossolidária

N.º de eventos
concretizados

1

1

Promoção e realização do Festival
Aquático

N.º de eventos
concretizados

1

1

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Promoção de estágios

N.º de estagiários

2

2

Promoção e colaboração com entidades
externas

N.º de protocolos/parcerias

2

2

Internacionalização
e Mobilidade

Integrar estudantes em mobilidade
internacional nas atividades desportivas

N.º total de estudantes
internacionais envolvidos

6

10

Promover, qualificar e rentabilizar as
instalações desportivas do IPG (piscina)

N.º total de utentes na
piscina do IPG

150

250

Apoio/Promoção/Organização de eventos

N.º de eventos

2

4

Coordenação técnica da Piscina: controlar
e promover as boas condições de
funcionamento da piscina

N.º de reclamações
registadas

<2

0

Educação e
Formação

Organização e
Desenvolvimento
Interno
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5. GABINETE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (GIC)

5.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Ação

Indicador

Meta

Realização spot´s promocionais do IPG

N.º de alunos participantes
do IPG

>15

20

>30

43

>50

186

N.º de contactos com
potenciais alunos

>200

2100

N.º de escolas secundárias e
profissionais envolvidas

>10

12

N.ºde ações de promoção
realizadas

>20

40

N.º de contactos com
potenciais alunos

>200

3000

Realização de um pequeno filme com
testemunhos de alunos do IPG

N.º de testemunhos dos
alunos do IPG.

>15

17

Concurso ao Ensino Superior: Maiores de
23 anos

N.º de contactos com
potenciais alunos

>100

500

Feira de Ensino Superior: Qualifica,
Exponor no Porto

N.º de contactos com
potenciais alunos

>200

2500

FIT – Feira Ibérica de Turismo na Guarda

N.º de contactos com
potenciais alunos

>200

1500

>100

250

>100

800

Programa de Rádio IPG FM: Recolha,
Conceção do programa semanal do IPG na
N.º de programas
Rádio Altitude, com a duração aproximada
de 30 minutos
IPG Store: Manutenção e aquisição de
Quantidade de produtos
material promocional
vendidos pela IPG Store
XXI Feira das Tradições em Pinhel
Planeamento e organização de diversas
visitas guiadas a alunos que estejam a
frequentar o 11º Ano, o 12ºAno e a Escolas
Profissionais. Solicitar a colaboração dos
nossos alunos
Participação em Feiras de Orientação
Vocacional em Escolas Secundárias e
Profissionais
Feira de Ensino Superior: Futuralia, FIL em
Lisboa
Educação e
Formação

Candidatura a Mestrados IPG

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

N.º de contactos com
potenciais alunos
N.º de contactos com
potenciais alunos
candidatos ao Ensino
Superior do Distrito da
Guarda

Resultado

Cursos Livres de Línguas: Inglês, Alemão e
Francês

N.º de inscrições

>100

200

IPGym: Promoção e divulgação do
exercício físico

N.º de inscrições

>30

40

V Fórum sobre Toponímia

N.º de participantes e
comunicações

>50

Dia do IPG - Sessão Solene de Abertura do
Ano Académico

N.º de participantes no
evento

>100

250

Páginas Especiais IPG na Imprensa
Regional: suplemento informativo na
Imprensa local

N.º de páginas publicadas

>50

55

96

>5

100
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Eixo

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Internacionalização
e Mobilidade

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Ação
Criação de um link na página principal do
IPG, para o GIC: agenda de eventos,
clipping, banco de imagens dos eventos,
programa de rádio IPGFM, serviços
prestados, áreas funcionais, recursos
humanos e contactos, comunicados de
imprensa e press-book, IPG Store
Canal do You Tube
www.youtube.com/user/canalipg

Indicador

Concretização do link

N.º de vídeos

Redes Sociais: Facebook
N.º de post’s
www.facebook.com/IPGuarda/?fref=ts
A elaboração gráfica de material
informativo, em função da atividade e dos N.º de suportes
eventos promovidos pelo IPG. Destinados informativos
ao público interno e externo

Meta

Resultado

1

1

>10

20

>500

1000

>10

30

Folheto Institucional do IPG

N.º de folhetos criados

1

1

Portal: Guia do Aluno/Student Guide
www.ipg.pt/guia_aluno

Criação do portal

1

1

Publicidade impressa com a oferta
formativa em Inglês e Espanhol

N.º de folhetos criados

>5

Bases de dados

Criação da base de dados

1

1

Postal de aniversário para os funcionários
e docentes

N.º de envios

>100

260

Organização de placard's informativos

N.º de atualizações

Modernização e atualização dos espaços
internos
Toda a informação e comunicação
veiculada para o exterior, deverá passar
pelo GIC
Assessoria de eventos, ao nível de
secretariado e outros na realização dos
eventos
Newsletter: Divulgação Mensal dos
Eventos IPG

N.º de propostas
apresentadas

>5

N.º de informações
recebidas

>30

40

N.º de eventos
assessorados

>30

50

N.º de newsletters

>10

11

Divulgação da função do Provedor do
Estudante.

N.º de elementos de
divulgação

>2

3

Semana Académica

N.º de divulgações internas
das atividades realizadas

Semana do Caloiro

N.º de divulgações internas
das atividades realizadas

Passagem de Ano Académica

N.º de participantes

97

200

6. GABINETE DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS (GIME)

6.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Educação e
Formação

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Internacionalização
e Mobilidade

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Ação

Indicador

Ação de formação sobre higiene e
segurança no trabalho

N.º de ações realizadas

3

1

N.º de ações

6

6

N.º de ações

15

12

Colaboração em dias comemorativos e
datas de referência temática
Preparação e apoio às atividades de
formação em auditórios e outros espaços
de formação do IPG
Adequação final do laboratório de
enfermagem da ESS aos equipamentos
instalados
Medir consumos de agua, gás e energia
por edifício e definir procedimentos de
otimização
Qualificação e valorização dos edifícios e
equipamentos
Desenvolvimento de condutas e acessos
para instalação de equipamentos de
comunicação

Meta

Funcionamento adequado
1
dos equipamentos
(Mar./16)
instalados
Plano de intervenção/ação
N.º de propostas
apresentadas
Execução da obra

1
(Jun./16)

5
2
(Mar./16)

Reparação e manutenção
dos imoveis, melhorando
Execução de nova cobertura em alguns
as condições de utilização
3
(Set./16)
Blocos da ESTH
a nível higrométrica,
acústico, térmico e
salubridade
Substituição da rede
existente que se encontra
Substituição da rede de distribuição de
degradada, com fracos
1
água na Residência de Estudantes
caudais, sem qualidade da (Set./16)
Feminina I
água e com roturas
permanentes
N.º de sistemas
Implementar sistema de eficiência
implementados para
1
(Dez./16)
energética no Campus do IPG
redução dos custos
energéticos
N.º de ações
Implementação de ações de redução do
implementadas para
consumo energético (combustível e
5
redução de custos com
eletricidade) e água nas instalações do IPG
energia e água
Realizar tarefas de manutenção
Reduzir o n.º de pedidos de
preventiva e corretiva em todo os imóveis reparações, bem como os
< 10
e móveis (automóveis) do IPG
tempos de resposta
Manutenção e qualificação da piscina

N.º de reclamações

Manutenção dos equipamentos, acessos e
Satisfação do serviço estruturas das unidades orgânicas e dos
relatório
SAS

98

<3
5
(M. Sat.)

Resultado

1

1
3
2

3

1

2

5

7
3
5

7. GABINETE DE MOBILIDADE E COOPERAÇÃO (GMC)

7.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Internacionalização
e Mobilidade

Ação

Indicador

Elaboração de novos Acordos Bilaterais e
Protocolos de Cooperação Académica,
Científica e Cultural com instituições
internacionais

N.º de novos acordos
internacionais

20

41

Promoção das atividades de mobilidade
nacional e internacional de estudantes,
docentes e não docentes

N.º de sessões de
divulgação

4

7

Incremento do n.º de estudantes Incoming
a realizar o seu período de mobilidade no N.º de estudantes Incoming
IPG

100

111

Incremento do n.º de mobilidade de
docentes e não docentes Incoming e
Outgoing

60

77

7

22

4.1

3.9

N.º de docentes e não
docentes
Incoming/Outgoing

Realização de filme institucional com
testemunhos de alguns estudantes,
N.º de testemunhos
professores e funcionários que já
beneficiaram de programas de mobilidade
Promoção da qualidade e do grau de
satisfação das mobilidades Incoming
(estudantes, docentes e não docentes)

99

Nível de satisfação com a
mobilidade realizada (1 a 5)

Meta

Resultado

8. GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE (GAQ)

8.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo
Educação e
Formação

Empreendedorismo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

Internacionalização
e Mobilidade

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Ação
Aplicação do questionário
Diplomados – Empregabilidade junto dos
diplomados do IPG.
Apuramento do indicador Avaliação global
da Satisfação no âmbito da Prestação de
Serviços Especializados, com base no
questionário Prestação de Serviços
Especializados distribuído, ao longo de
2015 e 2016, aos clientes (entidades e
particulares) que solicitaram serviços ao
IPG.
Criação de uma base de dados partilhada,
entre os serviços GMC e GAQ, com vista ao
registo/consulta de endereços de correio
eletrónico dos elementos envolvidos em
programas de mobilidade IN e OUT
(melhorar a dinâmica e o controlo do
processo de envio do questionário
International Mobility e, simultaneamente,
aumentar a taxa de resposta).
Aplicação do questionário Centro de
Informática - Satisfação dos Utentes, para
apuramento do indicador Grau de
Satisfação dos Utentes do Centro de
Informática do IPG (QUAR 2016).
Desenvolvimento de novo conteúdo IPG
em Números para a página
www.qualidade.ipg.pt:
informação/consulta dos principais
indicadores de desempenho no âmbito da
atuação do IPG.
Desenvolvimento de uma plataforma que
permita o acesso aos Relatórios de
Auditoria, elaborados no âmbito de
anteriores Planos Anuais de Auditorias
Internas, por parte da equipa de auditores
internos do IPG em funções.

100

Indicador

Meta

Resultado

N.º de questionários
aplicados

1

1

N.º de questionários
aplicados com apuramento
de indicador

2

2

N.º de bases dados criadas
e partilhadas

1

1

N.º de questionários
aplicados com apuramento
de indicador

1

1

N.º de novos conteúdos
disponibilizados

1

1

N.º de suportes criados
para disponibilização da
informação

1

1
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9. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS)

9.1. Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
Eixo

Organização e
Desenvolvimento
Interno

Ação

Indicador

Realização de entrevistas a alunos do 1º
ano

N.º de entrevistas
realizadas a candidatos
N.º de processos de
candidatos bolseiros
analisados

Realização de auditorias internas

Meta

Resultado

10%

13%

50%

66%

Ocupação total das residências

N.º de camas ocupadas

90%

99.33%

Redução do número de mensalidades em
dívida de alunos bolseiros

N.º de mensalidades em
dívida

<=2

5%
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7.
7.1.

ANALISE DOS RESULTADOS
CONSOLIDADOS
SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2016

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um complemento e não um
substituto das demonstrações financeiras individuais das entidades integradas num
grupo e têm como objetivo promover uma análise apropriada da situação financeira e
dos resultados das operações do conjunto formado por essas entidades, neste caso o
Grupo Instituto Politécnico da Guarda.
As contas individuais das entidades incluídas na consolidação, constantes dos quadros
e

gráficos

apresentados,

revelam

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
Imobi l i za ções i ncorpórea s

SAS
-

Imobi l i za ções corpórea s

€

21.646.598,11 €

Anulações
-

€

-

Total consolidado
€

-

2.844.200,86 €

€

24.490.798,97 €

Inves ti mentos Fi na ncei ros

30.049,00 €

Activo

Exi s tênci a s

16.085,23 €

5.861,02 €

21.946,25 €

Liquido

Dívi da s de tercei ros — Curto pra zo

412.897,44 €

9.080,44 €

421.977,88 €

Dep. i ns ti tui ções fi na ncei ra s e ca i xa 535.760,18 €

54.824,06 €

590.584,24 €

Acrés ci mos e di feri mentos

42.446,79 €

52.628,43 €

95.075,22 €

Total do Activo

22.683.836,75 €

2.966.594,81 €

Pa tri móni o

12.660.871,65 €

3.444.634,39 €

Doa ções
Res ul ta dos tra ns i ta dos

269.871,57 €
-

30.049,00 €

-

-

€

25.650.431,56 €
16.105.506,04 €

€

10.806.246,61 € - 3.300.991,32 €
18.624,48 €

269.871,57 €
-

14.107.237,93 €

-

370.699,41 €

Fundos Próprios Res ul ta do l íqui do do exercíci o -

389.323,89 €

e Passivo

Provi s ões pa ra ri s cos e enca rgos

262.644,45 €

Dívi da s a tercei ros — Curto pra zo

44.813,12 €

54.266,04 €

99.079,16 €

Acrés ci mos e di feri mentos

20.641.206,46 €

2.750.061,22 €

23.391.267,68 €

Total dos Fundos Próprios e Passivo

22.683.836,75 €

2.966.594,81 €

25.650.431,56 €

-

€

Quadro 35 Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação
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IPG
CMVMC

SAS
21.401,05 €

FSE

1.311.333,23 €

Custos com o pessoal

12.128.386,49 €

Anulações

Total consolidado

154.433,14 €

175.834,19 €

254.581,05 € - 25.190,56 €

1.540.723,72 €

588.027,12 €

12.716.413,61 €

Transferências correntes

370.700,81 €

52.464,38 € - 85.732,40 €

337.432,79 €

Custos

Amortizações e Provisões

716.701,87 €

51.738,39 €

768.440,26 €

e perdas

Outros custos operacionais

22.033,71 €

Custos e perdas financeiros

€

€

22.033,71 €

14.204,77 €

98,00 €

14.302,77 €

Custos e perdas extraordinários

14.750,28 €

75,00 €

Resultado Líquido do Exercício -

389.323,89 €

18.624,48 €

Vendas e prestações de serviços
Impostos e taxas

-

-

14.825,28 €
-

14.210.188,32 €

1.120.041,56 € - 110.922,96 €

159.437,19 €

575.243,44 € - 14.520,56 €

2.274.635,67 €

-

370.699,41 €
15.219.306,92 €
720.160,07 €

€

2.274.635,67 €

Proveitos suplementares

34.694,11 €

15.046,00 € - 10.670,00 €

39.070,11 €

Proveitos

Transferências correntes

11.169.592,86 €

484.209,77 € - 85.732,40 €

11.568.070,23 €

e Ganhos

Outros proveitos operacionais

37.750,00 €

Proveitos e ganhos financeiros

-

€

Proveitos e ganhos extraordinários 534.078,49 €
14.210.188,32 €

-

€

-

€

45.542,35 €

-

€

37.750,00 €

-

€

579.620,84 €

-

1.120.041,56 € - 110.922,96 €

15.219.306,92 €

Resultados Operacionais

-

894.447,33 € -

26.744,87 €

-

Resultados Financeiros

-

14.204,77 € -

98,00 €

-

Resultados Extraordinários
Resultados Liquidos

-

519.328,21 €

45.467,35 €

389.323,89 €

18.624,48 €

€

921.192,20 €
14.302,77 €
564.795,56 €

-

€ -

370.699,41 €

Quadro 36: Síntese da Demonstração de Resultados por entidade incluída na consolidação

7.2.

BALANÇO CONSOLIDADO

O Balanço constitui um quadro de representação do património de uma entidade
pública ou privada (conjunto de valores utilizados pela unidade económica no exercício
da sua atividade), num determinado momento. Como o património é um conjunto de
valores heterogéneo, existe a necessidade de os agrupar em conjuntos homogéneos
(equipamentos, dívidas de terceiros, dívidas a terceiros, numerário em caixa,
depósitos bancários, existências…).
No exercício de 2016 a estrutura do balanço do grupo IPG é a constante do Figura 23,
sendo que:
- O Ativo Fixo (imobilizado) ascendeu a 24.520.847,97 €, representando
95,60% do total do Ativo Líquido.
- O Ativo Circulante, representa apenas 4,40% do Ativo Líquido, com um valor
de 1.129.583,59 €, e na sua maior parte é constituído por Disponibilidades e Dívidas
de Terceiros a curto Prazo.
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Figura 24: Estrutura do balanço

7.2.1. Estrutura do Ativo Liquido
No quadro 37 podemos constatar que o Ativo Líquido do Grupo IPG totaliza
25.650.431,56€, o que representa uma diminuição de 419.279,50€, face ao ano de
2015, e é composto por imobilizações corpóreas (24.490.798,97€); por investimentos
financeiros (30.049,00€) referentes à participação do IPG na Sociedade MAGICKEY,
Lda, por existências (21.946,25€); por dívidas de terceiros (421.977,88 €); por
disponibilidades (590.584,24€) e por acréscimos e diferimentos (95.075,22€).
Esta diminuição do ativo líquido esteve relacionada, principalmente, com a diminuição
das imobilizações corpóreas, por via das amortizações e também coma diminuição dos
acréscimos e diferimentos
As

restantes

nomeadamente

componentes
os

do

depósitos

Ativo

em

Liquido

registaram

um

instituições

bancárias,

com

investimentos financeiros que se mantiveram.
.
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ACTIVO LIQUIDO
2016
Estrutura
2015
Imobilizações incorpóreas
- €
0,00%
- €
Imobilizações corpóreas
24.490.798,97 €
95,48% 24.990.772,11 € Investimentos Financeiros
30.049,00 €
0,12%
30.049,00 €
Existências
21.946,25 €
0,09%
17.109,38 €
Dívidas de terceiros — Curto prazo
421.977,88 €
1,65%
401.894,39 €
Dep. instituições financeiras e caixa 590.584,24 €
2,30%
524.418,18 €
Acréscimos e diferimentos
95.075,22 €
0,37%
105.468,00 € Total do Activo Líquido
25.650.431,56 €
100,00% 26.069.711,06 € Quadro 37: Estrutura do Ativo Liquido

O ativo fixo

15

Variação
Valor
- €
499.973,14 €
- €
4.836,87 €
20.083,49 €
66.166,06 €
10.392,78 €
419.279,50 €

ascendeu a 24.520.847,97 € e registou uma diminuição, de

aproximadamente 2%, face ao Ativo Líquido. Esta evolução assenta em exclusivo no
comportamento da conta de imobilizações corpóreas, que diminuíram devido às
amortizações do ano.
O ativo circulante 16 cifrou-se em 1.129.583,59€, registou um ligeiro aumento de
80.693,64 € por via, essencialmente, do aumento dos depósitos em instituições
bancárias e das dívidas de terceiros a curto prazo.
As Dívidas de Terceiros c/p totalizam 421.977,88 € e repartem-se por clientes c/c
(45.045,15 €), por alunos c/c (376.432,73€), por outros devedores (500,00€).
Em 31 de Dezembro de 2016 existiam dívidas de Clientes, alunos e utentes de
cobrança duvidosa no montante de 488.918,69 €, que representam as dívidas de
clientes, alunos e utentes em dívida há mais de um ano, tendo-se verificado uma
diminuição da provisão para cobranças duvidosas no valor de 60.602,58€.
As Disponibilidades atingiam um valor de 590.584,24€, representando 2,00% do Ativo
Líquido

15

O Ativo fixo engloba as imobilizações incorpóreas + imobilizações corpóreas + investimentos financeiros
O Activo circulante engloba as existências + dívidas de terceiros + disponibilidades + acréscimos e
diferimentos activos
16
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7.2.2. Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo

Os Fundos Próprios no valor de 1.897.440,27€ representam 7,4% dos Fundos Próprios
e Passivo e registaram uma diminuição de 370.048,39€, face ao ano de 2015, que
ficou a dever-se ao Resultados Transitados do ano 2015, no valor de -664.302,25€ e
ainda ao resultado líquido do exercício de 2016, no valor de -370.699,41€.
O Passivo no valor de 23.752.991,29 €, representado 92,60% dos Fundos Próprios e
Passivo é constituído maioritariamente por Acréscimos e diferimentos (23.391.267,68
€) que registaram uma diminuição, face ao ano 2015, no valor de 148.388,70€,
correspondente ao valor das amortizações dos bens financiados pelo Orçamento de
Estado, cujo valor foi registado na conta 2745 – Subsídios ao Investimento e só são
considerados receita à medida que os bens vão sendo amortizados.
Por seu lado, as Dívidas a terceiros dizem respeito, maioritariamente, 86.399,53€, a
garantias bancárias, no que respeita ao IPG (41.794,22€) e a cauções de alojamento e
garantias bancárias (44.605,31€), nos SAS. Existem ainda dívidas a fornecedores, no
valor de 12.679,63€, correspondendo ao IPG o valor 3.018,90€ e aos SAS o valor de
9.660,73 €. Estas dívidas, dizem respeito a faturas de fornecedores que, embora com
data de 2016, só foram entregues já em 2017.

Variação
Fundos próprios e Passivo
Património
Doações

2016

Estrutura

16.105.506,04 €

62,79%

269.871,57 €

2015
16.105.506,04 €

1,05%

269.220,55 €

Valor
-

€

651,02 €

Resultados transitados

- 14.107.237,93 €

-55,00%

-

13.442.935,68 € -

664.302,25 €

Resultado líquido do exercício

-

370.699,41 €

-1,45%

-

664.302,25 €

293.602,84 €

1.897.440,27 €

7,40%

2.267.488,66 € -

370.048,39 €

Provisões para riscos e encargos

262.644,45 €

1,02%

179.932,90 €

82.711,55 €

Dívidas a terceiros — Curto prazo

99.079,16 €

0,39%

82.633,12 €

Total dos Fundos Próprios

16.446,04 €

Acréscimos e diferimentos

23.391.267,68 €

91,19%

23.539.656,38 € -

148.388,70 €

Passivo

23.752.991,29 €

92,60%

23.802.222,40 € -

49.231,11 €

Total dos Fundos Próprios e Passivo

25.650.431,56 €

100%

26.069.711,06 € -

419.279,50 €

Quadro 38: 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 que
mostra determinadas grandezas num determinado momento, a Demonstração de
Resultados mostra como se formaram os resultados ao longo de um determinado
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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 2016 é a que se
representa na figura 25:

Figura 25: Estrutura dos resultados consolidados

Os Resultados Operacionais refletem os ganhos ou perdas resultantes da atividade
principal de uma entidade. Neste caso o IPG apresenta um resultado operacional
negativo, no valor de 921.192,20 €.
Os Resultados Financeiros representam os ganhos ou perdas resultantes das decisões
financeiras de uma entidade, e neste caso tem um valor negativo de 14.302,77 €,
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 alheias à exploração, logo, com carácter de eventualidade. No
ano de 2016 no grupo IPG atingiram o valor bastante elevado de 564.795,56€. Este
valor dos resultados extraordinários é originado principalmente pela transferência de
439.408,76€ da conta 2745 – Subsídios p/ Investimentos para a conta 7983 –
Transferências de Capital Obtidas que corresponde ao valor das amortizações relativas
aos bens imóveis que foram subsidiados.
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O Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do resultado líquido de cada
exercício económico, que no grupo IPG foi no ano de 2016 negativo de 370.699,41€.
A estrutura de resultados apresentada anteriormente apenas mostra os vários
resultados alcançados pelo IPG no ano de 2016, no entanto, podemos fazer uma
análise comparativa dos anos 2015 e 2016. Da análise da evolução dos vários tipos de
resultados no ano de 2016 face ao ano de 2015 verificamos que quase todos os
resultados melhoraram relativamente ao ano de 2015, à exceção dos resultados
financeiros que pioraram. Os resultados operacionais, tiveram uma variação positiva
no valor de 226.997,90€, originada pelo aumento das transferências do Estado.
Também o Resultado Líquido do Exercício do grupo IPG, embora negativo sofreu uma
melhoria face ao ano de 2015, no valor de 293.602,84€ também esta melhoria do
Resultado líquido do exercício se ficou a dever ao aumento das transferências do
Estado.
A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada, comparativa dos anos 2015
e 2016 é a seguinte:

€600,000.00
€400,000.00
€200,000.00
€2016

€(200,000.00)

2015

€(400,000.00)
€(600,000.00)
€(800,000.00)
€(1000,000.00)
€(1200,000.00)
Figura 26: Estrutura de custos consolidada comparativa
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Resumo da Demonstração
de Resultados
R. Operacionais
R. Financeiros
R. Extraordinários
R. Liquido

-

2016
921.192,20 € 14.302,77 € 564.795,56 €
370.699,41 € -

2015
1.148.190,10 €
12.265,28 €
496.153,13 €
664.302,25 €

Quadro 39: Resumo dos resultados

7.3.1. Estrutura de Custos Operacionais
Sendo os custos operacionais, aqueles que representam um volume maior na
estrutura de custos de qualquer entidade, já que estão relacionados com a sua
atividade principal vamos de seguida analisar a sua composição.
Da análise da estrutura dos custos operacionais constata-se que os custos com o
pessoal representam a maior percentagem, 82%, seguidos dos fornecimentos e
serviços externos, que representam 12%.

€22,033.71 , 0%
€337,432.79 , 2%

€768,440.26 , 5%
€175,834.19 ,
1%
€1540,723.72
, 10%

CMVMC
Fornecimentos e serviços
externos
Custos com o Pessoal
Transferências correntes
Concedidas

€12716,413.61 ,
82%

Outros custos operacionais
Amortizações e provisões

Figura 27: Estrutura de Custos Operacionais

Se tivermos em conta a comparação da estrutura de custos operacionais dos anos de
2015 e 2016 verificamos, através da análise do quadro seguinte, que no ano de 2016
se verificou uma ligeira diminuição dos custos operacionais (24.519,72 €). Este
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decréscimo dos custos operacionais resultou da diminuição dos vários custos que
compõem os custos operacionais, como sejam, os custos das matérias-primas e
mercadorias vendidas (CMVM), os fornecimentos e serviços externos, e ainda as
transferências correntes concedidas. Esta diminuição de custos é decorrente de uma
gestão mais rigorosa dos recursos disponíveis. Por outro lado, verificou-se um
aumento dos custos com o pessoal devido à devolução progressiva dos cortes dos
vencimentos dos funcionários e aplicação do previsto no regime transitório dos
docentes.

Custos Operacionais
2016
Estrutura
2015
CMVMC
175.834,19 €
1,13%
197.851,05 €
Fornecimentos e serviços externos 1.540.723,72 €
9,90%
1.770.828,53 €
Custos com o Pessoal
12.716.413,61 € 81,72%
12.461.023,78 €
Transferências correntes Concedidas 337.432,79 €
2,17%
341.837,89 €
Outros custos operacionais
22.033,71 €
0,14%
54.996,14 €
Amortizações e provisões
768.440,26 €
4,94%
758.860,61 €
Total dos Custos Operacionais
15.560.878,28 € 100,00%
15.585.398,00 €
Quadro 40: Estrutura comparativa dos custos Operacionais

-

Variação
22.016,86 €
230.104,81 €
255.389,83 €
4.405,10 €
32.962,43 €
9.579,65 €
24.519,72 €

7.3.2. Estrutura dos Proveitos e Ganhos
O quadro seguinte apresenta a estrutura de Proveitos e Ganhos consolidados para o
ano de 2016:
Proveitos e Ganhos
2016
Estrutura
Vendas e prestações de serviços
720.160,07 €
4,73%
Impostos e taxas
2.274.635,67 € 14,95%
Proveitos suplementares
39.070,11 €
0,26%
Transferências correntes
11.568.070,23 € 76,01%
Outros e proveitos operacionais
37.750,00 €
0,25%
Proveitos e ganhos financeiros
- €
0,00%
Proveitos e ganhos extraordinários 579.620,84 €
3,81%
Total dos Proveitos e Ganhos
15.219.306,92 € 100,00%

2015
830.356,69 €
2.351.207,86 €
48.636,49 €
11.172.056,86 €
34.950,00 €
35,24 €
527.154,79 €
14.964.397,93 €

-

-

Variação
110.196,62 €
76.572,19 €
9.566,38 €
396.013,37 €
2.800,00 €
35,24 €
52.466,05 €
254.908,99 €

Quadro 41: Estrutura dos proveitos e Ganhos

Da análise do quadro anterior podemos constatar que o total de proveitos e ganhos
ascende a 15.219.306,92€ dos quais as transferências correntes, onde se incluem as
transferências do Orçamento do Estado representam 76,01%. Estas receitas tiveram
um aumento de 396.013,37 €, face ao ano de 2015, destinado a cobrir o aumento das
despesas com pessoal originadas com a devolução dos cortes dos vencimentos.
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Os impostos e taxas, ou seja, as receitas provenientes de propinas e outras taxas
representam a segunda maior fonte de receita, representando 14,95% das receitas,
sofreram uma diminuição de 76.572,19€, comparativamente com 2015.
Também, as vendas e prestações de serviços, representando 4,73% dos proveitos e
ganhos sendo a terceira fonte de receita mais significativa tiveram uma variação
negativa face ao ano de 2015 (110.196,62€), sendo que os outros tipos de proveitos e
ganhos apresentam valores residuais. Embora os Proveitos e Ganhos Extraordinários
tenham um valor com alguma expressão estes proveitos não se traduzem na entrada
efetiva de valores monetários.
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CONCLUSAO
Após um período de mudanças, de reposicionamento, de reequacionamento de
estratégias formativas e mercados procurou-se durante o ano de 2016 potenciar as
sinergias entre Escolas, docentes, investigadores e funcionários de modo a promover
uma formação qualificada, com forte aplicação prática e de permanente adequação ao
mercado. Promoveram-se ações com diferentes interlocutores e diferentes geografias,
com o intuito de valorizar a instituição no âmbito dos objetivos estratégicos
delineados, em termos científicos, técnicos, culturais, desportivos e de prestação de
serviços, fortalecendo a relação com a comunidades e criando ligações e redes
internacionais de colaboração na área da formação, do I&D, da valorização do
património e da responsabilidade social. Neste contexto as redes de colaboração e
cooperação

com

os

países

lusófonos

sofreram

consolidação

e

alargamento,

promovendo a vinda de um maior número de alunos internacionais e uma ligação mais
ativa com os interlocutores administrativos locais.
Durante este ano de 2016, continuou-se a consolidar a capacidade da instituição
desenvolver a sua missão em articulação crescente com os diversos interlocutores,
desde os alunos, centros de investigação, instituições congéneres, autarquias,
associações de desenvolvimento local, empresas, entre outras. Promoveu-se uma
maior responsabilidade perante as instituições, o estado e os cidadãos, no sentido de
colaboração, contribuição, transparência e permanente exigência, capaz de tornar o
IPG num espaço plural, de reflexão e ao serviço da comunidade.
Neste âmbito promoveu-se a participação das diferentes unidades que compõem a
instituição Politécnico da Guarda na definição de ações e concretização de projetos.
Nomeadamente na investigação e transferência de conhecimento, no desenvolvimento
de projetos nacionais e internacionais, na articulação com o tecido empresarial e na
construção de formações estratégicas para o mercado de trabalho. 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 parcerias e ações 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 interiorização de
sistemas de garantia de qualidade. Urge rever e monitorizar as estratégias e seus
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suportes face à adaptação constante à mudança e aos novos cenários políticos socias
e formativos que se equacionam.
O contexto orçamental condicionou a instituição, quer em termos de requalificação e
modernização dos seus equipamentos e laboratórios, quer de conservação e
requalificação dos seus imoveis, nomeadamente Escolas e residências. Contudo,
considera-se que globalmente foram desenvolvidas com sucesso as ações e eventos
programados e alcançados globalmente os objetivos propostos, ao nível das quatro
unidades orgânicas e estruturas de apoio. Verificou-se uma diversificação de
atividades desenvolvidas com incidência nos diferentes eixos traçados e um
alargamento das relações com a Comunidade Intermunicipal da Beiras e serra da
Estrela, Com IES congéneres a nível internacional, com a comunidade científica e o
tecido empresarial, potenciando novos projetos e candidaturas.
Verificam-se readaptações e evoluções qualificadoras nos processos de ensinoaprendizagem,

uma

incorporação

gradual

das

tecnologias

de

informação

na

organização e nos ambientes de ensino, o incremento das qualificações do corpo
docente e um alargamento das formações, em particular nos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP) e cursos de Mestrado. Exigiu-se um maior esforço na
cooperação e mobilidade internacional de docentes e discentes e no apoio aos
estudantes internacionais que registaram um significativo acréscimo na instituição e
exigem novos modelos de acompanhamento e apoio, capaz de se promover uma
adaptação com sucesso ao IPG, à cidade e ao próprio país.
As atividades de investigação registam progressos e reorientações face às exigências e
possibilidades criadas pelo MCTES e a CCDRC, fortalecendo um posicionamento de
crescente transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando uma
investigação aplicada que possam traduzir-se em projetos, candidaturas conjuntas a
programas e projetos nacionais e internacionais num trabalho colaborativo com outras
IES e centros de investigação., permitindo ao IPG apresentar diversos projetos.
A estratégia comunicacional da instituição foi alargada, através dos diversos canais e
meios, no sentido de divulgar a oferta formativa, as atividades de carácter técnico e
cientifico realizadas, os eventos culturais e desportivos e a ligação com o tecido
económico e social, criando notoriedade e evidenciando as capacidades detidas para a
transferência de conhecimento, a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento
regional. Neste âmbito promoveu-se a presença em feiras nacionais sobre ensino
superior e formação, a presença em atividades junto dos agrupamentos de Escolas, a
realização de palestras e Workshops, e um fortalecimento da presença nas redes
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sociais, na comunicação escrita (jornais locais e regionais) em revistas temáticas e
através do programa de radio IPGfm.
Consolidou-se uma presença nos diferentes eventos e programas regionais e
nacionais, tornando o IPG mais dinâmico e interventivo, mais participante e
participado, procurando gerar sinergias que contribuam para o desenvolvimento da
região, a qualificação de recursos humanos para as novas exigências e perfis do
mercado de trabalho e o desafio da globalização.
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Anexo I – Balanço e Demonstração de Resultados da Magickey, Lda
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Magickey, Lda

BALANÇO (Modelo para ME)
Dezembro 2016
Montantes expressos em euro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2016
2015

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis................................................................................

946,26

817,61

946,26

817,61

Inventários....................................................................................................

12.002,60

15.923,70

Clientes.........................................................................................................

14.286,41

36.028,76

2.208,13

10.663,85

381,06

429,95

Activos intangíveis........................................................................................
Investimentos financeiros..............................................................................
Accionistas/sócios.......................................................................................

Activo corrente:

Estado e outros entes públicos...................................................................
Diferimentos.................................................................................................
Outros activos correntes..........................................................................
Caixa e depósitos bancários.......................................................................

Total do Activo

106.190,02

96.275,10

135.068,22

159.321,36

136.014,48

160.138,97
Página 1 de 2

Magickey, Lda

BALANÇO (Modelo para ME)
Dezembro 2016
Montantes expressos em euro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2016
2015

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado...........................................................................................
Outros instrumentos de capital próprio........................................................

100,00

100,00

30.000,00

30.000,00

Reservas .....................................................................................................

35.057,54

35.057,54

Resultados transitados................................................................................

38.267,52

77.323,41

Outras variações no capital próprio............................................................
103.425,06

142.480,95

(7.656,32)

(39.055,89)

95.768,74

103.425,06

37.640,99

37.615,66

37.640,99

37.615,66

Fornecedores...............................................................................................

881,73

9.515,01

Estado e outros entes públicos...................................................................

852,70

8.751,21

Resultado líquido do período........................................................................

Total do capital próprio
Passivo:
Passivo não corrente
Provisões.....................................................................................................
Financiamentos obtidos...............................................................................
Outras contas a pagar.................................................................................

Passivo corrente

Diferimentos..................................................................................................
Outros passivos financeiros........................................................................

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

870,32

832,03

2.604,75

19.098,25

40.245,74

56.713,91

136.014,48

160.138,97
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Magickey, Lda

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
Dezembro 2016
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2016
2015

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados..............................................................................................

34.324,37

Subsídios à exploração.......................................................................................................

9.919,98

77.668,77

Variação nos inventários da produção...............................................................................
Trabalhos para a própria entidade.......................................................................................
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas...........................................

(9.598,26)

(40.689,49)

Fornecimentos e serviços externos......................................................................................

(6.318,42)

(31.955,29)

Gastos com o pessoal.........................................................................................................

(33.009,85)

(49.244,74)

Outros rendimentos e ganhos.............................................................................................

35,00

6.026,46

Outros gastos e perdas.......................................................................................................

(2.356,75)

(331,06)

(7.003,93)

(38.525,35)

(651,19)

(521,24)

(7.655,12)

(39.046,59)

Imparidade (perdas/reversões)..........................................................................................
Provisões (aumentos/reduções).........................................................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização..........................................................
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gasto líquido de financiamento............................................................................................
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período..............................................................................
Resultado líquido do período

(,05)
(7.655,12)

(39.046,64)

(1,20)

(9,25)

(7.656,32)

(39.055,89)
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Anexo II – Balanço e Demonstração de Resultados consolidados IPG-SAS
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Grupo: Instituto Politécnico da Guarda
Ano: 2016
Balanço Consolidado
2016

Código das
contas POC
Educação

431
432
433

Activo
Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de Instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propiedade Industrial e outros direitos

421
422
423
424
425
426
428
429
442

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Equipamento de Biblioteca - livros
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas

411

Investimentos Financeiros:
Partes De Capital

36
33
32

Circulante:
Existências:
Matérias
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias

218

Dividas de terceiros – Médio e Longo prazo
Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa

28
211
212
213
218
229

Dividas de terceiros – Curto prazo
Empréstimos Concedidos
Clientes, c/c
Alunos, c/c
Utentes, c/c
Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa
Adiantamentos a fornecedores

2619
24
26

Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

153
18

13
12
11

271
272

AB

Títulos negociáveis:
Titulos Negociáveis
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e caixa
Conta no tesouro
Depósitos em instituições financeiras
Caixa
Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo

Código das
contas POC
Educação
51

55
574
575
576
577
59
88

29

23112+23212
221
213
227
252
219
2611
24
26
26

273
274

2015

AP

AL

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

139.922,80
31.735.417,47
12.311.041,19
569.770,92
611.513,30
7.357.472,90
0,00
166.691,91
0,00
52.891.830,49

0,00
8.085.324,55
11.779.679,27
530.558,42
606.167,31
7.251.258,62
0,00
148.043,35
0,00
28.401.031,52

139.922,80
23.650.092,92
531.361,92
39.212,50
5.345,99
106.214,28
0,00
18.648,56
0,00
24.490.798,97

139.922,80
24.017.962,97
612.400,67
71.800,00
6.886,98
121.976,05
0,00
19.822,64
0,00
24.990.772,11

30.049,00
30.049,00

0,00
0,00

30.049,00
30.049,00

30.049,00
30.049,00

21.747,06
0,00
199,19
21.946,25

0,00

21.747,06
0,00
199,19
21.946,25

16.805,92
0,00
303,46
17.109,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
45.045,15
376.432,73
0,00
488.918,69
0,00

488.918,69
0,00

0,00
45.045,15
376.432,73
0,00
0,00
0,00

0,00
47.166,81
332.918,08
0,00
0,00
660,00

0,00
0,00
500,00
910.896,57

0,00
0,00
0,00
488.918,69

0,00
0,00
500,00
421.977,88

0,00
20.524,50
625,00
401.894,39

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
590.584,24
0,00
590.584,24

0,00
590.584,24
0,00
590.584,24

0,00
524.418,18
0,00
524.418,18

52.422,85
42.652,37
95.075,22

52.422,85
42.652,37
95.075,22

46.183,73
59.284,27
105.468,00

25.650.431,56

26.069.711,06

54.540.381,77

28.401.031,52
488.918,69
28.889.950,21

Fundos próprios e passivo

2016

Fundos próprios
Património
Reservas:
Ajustamentos
Reservas livres
Subsídios
Doações
Reservas decorrentes da transferência de activos
Resultados transitados
Resultado liquido do exercício
Total dos Fundos Próprios
Passivo:
Provisões para riscos e encargos

16.105.506,04
16.105.506,04

0,00
0,00
0,00
269.871,57
0,00
269.871,57
-14.107.237,93
-370.699,41
-14.477.937,34
1.897.440,27

0,00
0,00
0,00
269.220,55
0,00
269.220,55
-13.442.935,68
-664.302,25
-14.107.237,93
2.267.488,66

262.644,45
262.644,45

179.932,90
179.932,90

0
12.679,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.399,53
99.079,16

0
66,78
0,00
0,00
0,00
30,75
0,00
0,00
0,00
82.535,59
82.633,12

1.776.758,96
21.614.508,72
23.391.267,68
23.752.991,29
25.650.431,56

1.747.976,87
21.791.679,51
23.539.656,38
23.802.222,40
26.069.711,06

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Total do Passivo
Total dos fundos próprios e passivo

Em 29 de Maio de 2017

O Conselho de Gestão
Em 29 de Maio de 2017

2015

16.105.506,04
16.105.506,04

Dividas a terceiros - Curto prazo
Empréstimos por dívida não titulada
Fornecedores c/c
Utentes
Cauções de fornecedores
Credores pela execução do orçamento
Adiantamentos clientes
Fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros credores - Conta no tesouro
Outros credores

O Responsável

AL

Grupo: Instituto Politécnico da Guarda
Ano 2016
Demonstração dos resultados consolidados
Código das
contas POC
Educação
61

62

641+642
643 a 648
649

Custos e perdas
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais
Formação

2015

6.818,70
191.032,35

2014

197.851,05

91.647,95
236.089,02

1.770.828,53

1.918.315,71

10.160.031,93
2.300.991,85
0,00

10.266.834,05
2.450.449,27

327.736,97

63

Transferências correntes concedidas e prestações sociais

341.837,89

14.573.690,20

348.521,86

14.984.120,89

66
67

Amortizações do exercício
Provisões do exercício

691.454,12
67.406,49

758.860,61

681.535,81
31.538,30

713.074,11

65

Outros custos e perdas operacionais
(A)

54.996,14

54.996,14
15.585.398,00

50.517,39

50.517,39
16.075.449,36

68

Custos e perdas financeiras

12.300,52

12.300,52
15.597.698,52

12.642,10

12.642,10
16.088.091,46

31.001,66

31.001,66
15.628.700,18

143.382,63

143.382,63
16.231.474,09

-664.302,25

-664.302,25
14.964.397,93

-305.302,67

-305.302,67
15.926.171,42

(C)
69

Custos e perdas extraordinárias
(E)

88

Resultado líquido do exercício

Código das
contas POC
Educação
71
711
712
72
75
73
74
741
742 e 743
76

78

Proveitos e ganhos

2015

Vendas e prestações de serviços:
Vendas de mercadorias
Prestações de serviços

232.151,05
598.205,64

Impostos e taxas
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares

2.351.207,86
0,00
0,00
48.636,49

2.423.198,31
0,00
0,00
48.939,47

0,00
11.172.056,86
34.950,00

0,00
11.457.754,81
0,00

Transferências e subsídios correntes obtidos:
Transferências - Tesouro
Outras
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
Resumo
Resultados operacionais: (B)-(A)=
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=
Resultados correntes: (D)-(C)=
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=
O Responsável

Em 29 de Maio de 2017

830.356,69

13.606.851,21
14.437.207,90

432.252,76
909.291,59

35,24

35,24
14.437.243,14

994,95

527.154,79

527.154,79
14.964.397,93

653.739,53

(D)
79

2014

1.341.544,35

13.929.892,59
15.271.436,94
994,95
15.272.431,89

653.739,53
15.926.171,42
2014
-804.012,42
-11.647,15
-815.659,57
-305.302,67

2015
-1.148.190,10
-12.265,28
-1.160.455,38
-664.302,25
O Conselho de Gestão

Em 29 de Maio de 2017
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ANO:2016
Ministério da Educação e Ciência
Instituto Politécnico da Guarda

MISSÃO: A missão do IPG consiste em formar profissionais altamente qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases
humanistas, e contribuir para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país através de serviços formativos de
qualidade sustentados em programas académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em competências.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO

META 2016

TAXA
REALIZAÇÃO

Incrementar o sucesso escolar e a qualidade dos serviços prestados

Realizar a avaliação interna da oferta formativa

Dinamizar a investigação científica, contribuindo para que o IPG se afirme como um polo de conhecimento e inovação

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

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes

Reforçar a qualificação do corpo docente

Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 30.0

1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG
INDICADORES

Peso: 40.0
2014

2015

META 2016

Número de docentes em programas de mobilidade
internacional (IN + OUT)

108.0

72.0

70.00

Número de discentes em programas de mobilidade
internacional (IN + OUT)

198.0

153.0

150.00

16.0

90.0

60.00

Número de novos estudantes matriculados ao abrigo
do Estatuto de Estudante internacional (incluindo
DT)

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

5.00

40

66.0

100.0

Atingiu

10.00

40

171.0

107.3

Superou

5.00

20

99.0

156.7

Superou

Tolerância

Valor
Crítico

2: Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação
INDICADORES

Nº de participações com comunicação em eventos
científicos internacionais

2014

2015

141.0

104.0

META 2016

80.00

Tolerância

Valor
Crítico

10.00

Peso: 20.0

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

63.0

91.3

Não Atingiu

3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP
INDICADORES

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 201617
Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 201617

2014

Peso: 20.0

2015

META 2016

16.0

11.0

12.00

376.0

228.0

450.00

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2.00

40

11.0

100.0

Atingiu

30.00

60

298.0

72.9

Não Atingiu

Tolerância

Valor
Crítico

4: Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidade
INDICADORES

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito
do SIGQ

2014

2015

META 2016

75.00

Tolerância

5.00

Peso: 20.0
Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

80.0

100.0

Atingiu
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Objectivos Operacionais
Eficiência

Peso: 40.0

1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais
INDICADORES

2014

2015

Peso: 30.0

META 2016

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou
internacionais no ano 2016

74.0

78.0

65.00

5.00

50

93.0

135.4

Superou

Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de
revistas indexadas

11.0

9.0

8.00

3.00

50

19.0

200.0

Superou

2: Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas
INDICADORES

2014

2015

Número de projetos candidatados ou em curso, com
financiamento externo, em parceria com empresas
ou
instituições externas, nacionais ou internacionais
Receitas brutas previstas resultantes dos projetos
em parceria (milhares de euros)

Nº de novos protocolos celebrados

120.0

Peso: 40.0

META 2016

16.0

8.00

1800.0

200.00

52.0

40.00

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2.00

40

20.0

225.0

Superou

25.00

40

1498.0

736.5

Superou

5.00

20

42.0

100.0

Atingiu

Tolerância

Valor
Crítico

3: Melhorar a qualificação do corpo docente, aumentando a % de docentes com grau de doutor e especialistas
INDICADORES

2014

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de
docentes ETI) x 100

2015

META 2016

Tolerância

Valor
Crítico

Peso: 30.0

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

42.8

52.0

55.00

2.00

60

54.5

100.0

Atingiu

9.3

13.0

14.00

1.00

40

21.8

148.6

Superou

(Nº de docentes ETI especialistas / Nº total de
docentes ETI) x 100

Qualidade

Peso: 30.0

1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar
INDICADORES

Peso: 30.0

2014

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 antes, com n=
duração curso

2015

72.8

META 2016

71.2

70.00

Tolerância

Valor
Crítico

3.00

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

69.7

100.0

Atingiu

2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados
INDICADORES

2014

2015

META 2016

Tolerância

Peso: 30.0
Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por
questionário ao Centro de Informática (CI)

3.70

.20

50

3.7

100.0

Atingiu

Grau médio de satisfação dos utentes dos espaços
desportivos (Piscina, Pavilhão e Ginásio)

3.70

.20

50

3.6

100.0

Atingiu

3: Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação
INDICADORES

2014

% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

% de Unidades Curriculares avaliadas com
"resultados a melhorar"

2015

META 2016

Peso: 40.0
Tolerância

Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

93.8

93.2

95.00

2.00

50

94.3

100.0

Atingiu

5.5

2.2

5.00

1.00

50

7.0

119.6

Superou

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

13.0

5.0

8.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0

1.0

1.0

.0
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Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

12.0

33.0

34.0

1.0

Assistente Técnico *

8.0

47.0

48.0

1.0

Assistente Operacional *

5.0

76.0

75.0

1.0

15.0

199.0

199.0

.0

369.0

362.0

Técnico Superior *

Docentes

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31/12/2015

31/12/2016

369

369

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de Funcionamento

14964244

14964244

Despesas c/Pessoal

12496935

12496935

1886576

1886576

326883

326883

Aquisições de Bens e Serviços

Outras Despesas Correntes

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

14964244

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
NOTA: por lapso o ultimo indicador foi parametrizado como sendo de incremento "positivo", quando deveria ser "negativo". Por não ser possível corrigir a parametrização nesta fase,
o valor do "resultado real" (2,04) é apresentado com o valor de "(meta- tolerância) + (meta-resultado real)" (5-1+5-2,04=6,98)

Avaliação Final
Eficácia

30.3

Superou

1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG

46.0

Superou

2: Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação

18.0

Não Atingiu

3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP

17.0

Não Atingiu

4: Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidade

20.0

Atingiu

99.2

Superou

1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais

50.0

Superou

2: Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas

162.0

Superou

36.0

Superou

Eficiência

3: Melhorar a qualificação do corpo docente, aumentando a % de docentes com grau de doutor e especialistas
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Avaliação Final
Qualidade

31.2

Superou

1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar

30.0

Atingiu

2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados

30.0

Atingiu

3: Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação

44.0

Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL

160.700

Desempenho Satisfatório

Indicadores

Justificação do Valor Crítico

Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

Número de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de Estudante
internacional (incluindo DT)
Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2016-17

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2016-17

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2016

Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de revistas indexadas

Número de projetos candidatados ou em curso, com
financiamento externo, em parceria com empresas ou
instituições externas, nacionais ou internacionais
Receitas brutas previstas resultantes dos projetos em parceria (milhares de
euros)
Nº de novos protocolos celebrados

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100

(Nº de docentes ETI especialistas / 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 antes, com n= duração
curso
Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário ao Centro de
Informática (CI)
Grau médio de satisfação dos utentes dos espaços desportivos (Piscina, Pavilhão
e Ginásio)
% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

Indicadores

Fonte de Verificação

Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

GMC

Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN + OUT)

GMC

Número de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de Estudante
internacional (incluindo DT)

GMC

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais

UDI/EscolasI/Escolas
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Indicadores

Fonte de Verificação

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2016-17

Serviços Académicos

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2016-17

Serviços Académicos

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

GAQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2016

UDI/Escolas

Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de revistas indexadas

UDI/Escolas

Número de projetos candidatados ou em curso, com
financiamento externo, em parceria com empresas ou
instituições externas, nacionais ou internacionais

Serviços Académicos

Receitas brutas previstas resultantes dos projetos em parceria (milhares de
euros)

Serviços Académicos

Nº de novos protocolos celebrados

GAP

(Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100

DRH

(Nº de docentes ETI especialistas / Nº total de docentes ETI) x 100

DRH

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados em cursos de 1º ciclo no ano
Serviços Académicos
n / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= duração
curso
Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário ao Centro de
Informática (CI)

GAQ

Grau médio de satisfação dos utentes dos espaços desportivos (Piscina, Pavilhão GAQ
e Ginásio)
% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

GAQ

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

GAQ
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