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I.

NOTA INTRODUTÓRIA

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 actividades de formação;
Unidade de Desenvolvimento do Interior (UDI) estrutura de investigação com estatuto de
unidade orgânica, responsável pelo I&D da Instituição, projectos de transferência de
conhecimento, candidaturas a programas nacionais e comunitários. Complementarmente
existe um conjunto de gabinetes e laboratórios de suporte às atividades académicas,
mobilidade e internacionalização, cultura e desporto, saídas profissionais e manutenção de
equipamentos e edifícios.
Os projectos e atividades estabelecidos procuraram enquadrar-se nos objectivos delineados de
acordo com o Plano Estratégico do IPG, sendo prosseguidos outros objectivos e orientações,
em conformidade com o Programa do Governo e respectivas políticas para a área do Ensino
Superior promovidas pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), bem
como nas recomendações da Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). O
Compromisso resultante do Contrato entre o Governo e os Politécnicos públicos portugueses,
no âmbito do compromisso com a ciência e o conhecimento, considera a adoção de um
programa solidário de modernização das instituições de ensino superior e de ciência e
tecnologia, visando, entre outros aspetos: reduzir o insucesso e o abandono escolar para níveis
de referência internacionais; reforçar o nível de internacionalização, em articulação com
agendas de investigação e desenvolvimento; alargar a base social de recrutamento dos
estudantes do ensino superior; estímulo ao emprego científico e desenvolvimento de
instrumentos colaborativos com o setor produtivo.
Assinale-se, também, os desenvolvimentos promovidos na política de cooperação no âmbito
do CSISP (Conselho Superior dos Institutos Superiores Politécnicos), das parcerias e convénios
nacionais e internacionais realizados, das candidaturas a programas nacionais e internacionais
na área da investigação e transferência de conhecimento, cooperação territorial,
empreendedorismo e colaboração empresarial, bem como no fortalecimento das relações com
a comunidade.
O Plano de Atividades de 2017 procura estabelecer acções e orientações para projetos,
atividades e iniciativas a desenvolver pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), ao longo do
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deste ano, em torno das suas Unidades Orgânicas, Gabinetes e Serviços. A estrutura e
organização deste plano permitem à comunidade - Estudantes, Professores, Investigadores e
Funcionários e às diversas entidades relacionadas com o Instituto, bem como ao público em
geral, conhecer os compromissos e as ações definidas para este período, bem como as
orientações, políticas e compromissos delineados.
O documento reflete o empenho institucional desenvolvido em prol de uma instituição
dinâmica e comprometida com a qualificação dos recursos humanos, com a investigação e
desenvolvimento de saberes, com o fomento da cultura, a integração de tecnologias e
processos inovadores, transmissão de valores e a formação integral dos seus estudantes.
Atendendo às exigências e aos desafios que se colocam no panorama do ensino superior, será
fomentado o alargamento da cooperação e das relações formais e informais com instituições
congéneres, Politécnicas e Universitárias, centros de investigação, tecido empresarial e
comunidade, bem como com as preocupações de sustentabilidade económica, social e
ambiental.
A internacionalização e a criação de redes de cooperação em especial com os países da
lusofonia, surge como estratégia de incremento de procura da oferta formativa e de projecção
da instituição para estudos, projectos de investigação aplicada e prestação de serviços. Esta
orientação vem permitindo alargar a procura de estudantes internacionais, fortalecer a
imagem institucional e os serviços e competências detidos, bem como a capacitação para
candidaturas a programas de ciência e mobilidade internacional.
Este plano é orientado por princípios de planificação estratégica, pela valorização transversal
de saberes e competências, pela consolidação do sistema de qualidade global e de melhoria
contínua da missão do IPG, pelo incremento da mobilidade, pelo fomento da inovação e
reforço da investigação, pela construção de projectos com os parceiros regionais e nacionais,
potenciando novas abordagens e ligações, sustentadas na investigação e no saber e
conhecimento detido.
O desenvolvimento e qualificação das formações e serviços prestados exige um envolvimento
e comprometimento crescente com os atores regionais e nacionais, num contexto de
restrições financeiras, condicionantes da missão institucional, de incertezas perante as
políticas públicas para o Ensino Superior, da evolução do número de candidatos e da
capacidade de transferência e aplicação de conhecimento.
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Os desafios, as incertezas e os condicionalismos que se colocam para este ano, à semelhança
dos anos anteriores, requerem uma gestão ágil, criativa e capaz de, com pouco, fazer muito,
contrariando os efeitos do esvaziamento demográfico do interior, da estrutura empresarial
existente, gerando novos posicionamentos e estratégias capazes de atrair novos alunos e obter
fontes diversificadas de financiamento.
Simultaneamente procuram-se promover estratégias de atrair novos estudantes ao IPG, para
os seus diversos ciclos de formação (CTESPs, Licenciaturas e Mestrados), fortalecendo a
divulgação pelos diferentes canais, participando em diversas feiras e certames, colaborando
em iniciativas e acções coletivas, fomentado protocolos e parcerias com Escolas e Empresas,
consolidando a rede de ensino profissional criada (REPBSE) e aproveitando o contexto de
ingresso criado para alunos de outros países (estudante internacional). Em simultâneo vem-se
promovendo convénios com associações e ordens profissionais potenciando a formação e
qualificação dos seus membros e associados, quer em formações de especialização quer
conferentes de grau académico.
Neste contexto procura-se a potenciação de sinergias que resultem da articulação das Escolas,
dos serviços e principalmente da construção de um IPG plural, solidário, qualificado e exigente
consigo próprio, reforçando a coesão institucional e regional, palco principal da nossa atuação,
e a construção de uma Instituição de Ensino Superior de maior dimensão, capacidade
interventiva, investigadora e empreendedora.
O presente documento segue a estrutura constante no anexo ao Decreto-Lei nº 183/96 de 27
de setembro, contendo três secções:
 Secção I - Nota Introdutória, onde se procede à caraterização sumária do ambiente
interno e externo e se definem a missão, visão e valores do IPG, bem como o
enquadramento organizacional da Instituição e principais números;
 Secção II - Objetivos e Estratégias, onde se apresentam as orientações gerais (eixos
estratégicos) de curto e médio prazo e respetivas áreas de intervenção,
 Secção III - Atividades Previstas e Recursos, onde se estabelecem as matrizes dos
objetivos e atividades, bem como uma breve descrição dos meios a afetar à realização
das actividades, metas e indicadores, promovendo desta forma uma maior
objetividade de estabelecimento da ação e da sua posterior avaliação.
Para elaboração do documento, foram consideradas as propostas das diversas escolas,
serviços e gabinetes, no sentido de estabelecer um plano integrado que valorize a
[3]
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articulação de interesses e competências, bem como a sua transversalidade, em sintonia
com a missão do IPG. Do ponto de vista formal, optou-se por uma nova abordagem que
permitirá, aquando da elaboração do relatório de atividades, ter uma perceção mais clara
e objetiva sobre o grau de sucesso dos objetivos e metas propostas, bem como do
considerar de novas opções ou iniciativas resultantes das oportunidades surgidas ou dos
contextos alcançados.
A responsabilidade da elaboração do Plano é da Presidência do Instituto, competindo ao
Conselho Geral a sua apreciação, nos termos da alínea e) do nº 2 do artº 16º dos Estatutos do
IPG.

[4]
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1.1.

Enquadramento, Missão e Estratégia

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. 3.º dos Estatutos do IPG).
Contudo, o IPG só em meados da década de 80 veria traçadas as bases da sua implantação
definitiva.

Figura 1: Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda

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 IPG1, 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.

1

Estes funcionavam até essa altura num pequeno apartamento localizado no Centro Comercial de S. Francisco.
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Em 20 de outubro de 1986, iniciaram-se as atividades letivas da Escola Superior de Educação,
com os cursos de Educadores de Infância, Professores do Ensino Primário e Professores do
Ensino Básico, nas variantes de Educação Física e Educação Musical. Esta Escola Superior teve
ainda a seu cargo o processo de formação em serviço, que englobou a profissionalização de
professores, pertencentes a vários estabelecimentos de ensino do distrito da Guarda.

Figura 2: Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto

A 19 de outubro de 1987 iniciaram-se as aulas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (que
funcionou inicialmente no edifício onde está hoje a sede dos Serviços de Ação Social, e onde
outrora tinha funcionado a Escola do Magistério Primário, no cruzamento entre a Av.
Alexandre Herculano e a Rua Soeiro Viegas) e dois meses depois iniciaram-se as obras
conducentes às instalações definitivas do complexo do Instituto Politécnico da Guarda.

Figura 3: Escola Superior de Tecnologia e Gestão
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A importância do ensino superior era perfeitamente reconhecida, daí que cedo tivesse
desenhado o alargamento do IPG à cidade de Seia, onde foi aberto, em 1991, um Pólo do
Instituto Politécnico da Guarda2.

Figura 4: Escola Superior de Saúde

A Escola de Enfermagem da Guarda foi criada em julho de 1965, na cidade da Guarda. Pelo
Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, o Ensino de Enfermagem foi integrado no Ensino
Superior Politécnico e em 1989 a Escola de Enfermagem foi convertida em Escola Superior de
Enfermagem (ESEnf). No ano de 2001 a ESEnf foi integrada no IPG e em 2005 a Escola Superior
de Enfermagem é convertida em Escola Superior de Saúde, tendo como principal objetivo a
abertura de novos cursos na área da saúde. O que de facto veio a acontecer no ano letivo
2005/2006 com a licenciatura Bietápica em Farmácia.
No ano de 1999, foi criada a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, atualmente
designada Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), implementada na cidade de Seia.
Inicialmente conjugada para as áreas do turismo e 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.

2

Criado pela portaria 456/91, de 28 de maio.
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Figura 5: Escola Superior de Turismo e Hotelaria

O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver aprovados os seus
estatutos, homologados pelo Despacho Normativo n.º 765/94, publicados em Diário da
República (DR n.º273, I Série-B) a 25 de novembro. Desta forma, ficou constituído
juridicamente como pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária,
científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial.
Os novos Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de
setembro. A estrutura orgânica assenta num novo sistema de órgãos (Figura 1), composto por:
Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação;
Conselho para a Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante. Com a publicação dos novos
estatutos do IPG a Escola Superior de Educação passou a designar-se Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto e a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de
Seia adotou a denominação de Escola Superior de Turismo e Hotelaria. A Escola Superior de
Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde mantiveram a mesma designação.
O IPG integra atualmente as seguintes unidades orgânicas de ensino e investigação:





Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, da Guarda (ESECD);
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, da Guarda (ESTG);
Escola Superior de Turismo e Hotelaria, de Seia (ESTH);
Escola Superior de Saúde, da Guarda (ESS).

As Escolas detêm um conjunto de laboratórios que desenvolvem investigação aplicada,
cooperam com diversas instituições de I&D e prestam serviços em diversos domínios técnicos
e científicos, potenciando as funções técnicas e formativa do IPG e gerando receitas.
O IPG integra também as seguintes unidades orgânicas de formação, investigação e
desenvolvimento:
[8]
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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)3.

Para suporte à atividade académica e de serviços, o IPG dispõe ainda de duas unidades
funcionais: os Serviços de Ação Social (SAS) e a Biblioteca.
A oferta formativa do IPG é ministrada em regime presencial, compreende a formação de 1.º
ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não conferente
de grau académico, Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)4 , caracterizando-se assim
por uma oferta abrangente e multidisciplinar, com cursos em múltiplas áreas do conhecimento
e de capacitação académica e profissional.
Desenvolve, também, atividades nos domínios da investigação (quer nas Escolas, quer na
Unidade de Investigação e Desenvolvimento), 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 das Beiras e Serra da Estrela.
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 discente, docente 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
3

Esta unidade orgânica, embora prevista nos Estatutos do IPG, não se encontra em atividade.
Nova modalidade formativa, criada pelo Decreto-Lei nº 43/2014 de 18 de março (entretanto
reformulada pelo Decreto Lei nº 63/2016 de 13 de setembro, e que substituiu os Cursos de
Especialização Tecnológica.
4
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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 acção de
divulgação da instituição, sua oferta formativa e acções 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 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
(SIGQ). 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
Os Serviços de Acção Social (SAS) são o serviço do Instituto vocacionado para assegurar as
funções da ação social escolar. A atividade dos SAS desenvolve-se no âmbito da filosofia
[10]
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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 e cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde, atividades culturais e
desportivas.

São

dotados

de

autonomia

administrativa

e

financeira,

possuindo,

designadamente, autonomia orçamental.
A sede dos Serviços situa-se na Rua Soeiro Viegas, onde se localiza a sua estrutura física
fundamental, que é constituída por:







Residência Feminina I
Residência Feminina II
Residência Masculina I
Residência Masculina II
Cantina II
Edifício Central que integra, sala de estudo e de Informática (com Internet), Bar, Sector
de Bolsas de Estudo, Setor de Alojamento, Setor Administrativo, Gabinete do
Administrador e Sala de Reuniões.

Figura 6: Residências dos Serviços de Ação Social – SAS/IPG

Para além deste complexo os Serviços de Acção Social possuem5:










5

Cantina I
Churrasqueira
Instalações de Apoio à Cantina I e à Churrasqueira
Posto Médico
Bar da ESTG
Bar da ESECD
Bar dos Serviços Centrais
Bar da ESS
Bar da ESTH

Os bares atualmente estão concessionados.
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Figura 7: Cantina I – Campus do IPG

Considerando que constitui missão e objetivo do Instituto Politécnico da Guarda, a valorização
das atividades de investigação e desenvolvimento, torna-se essencial impulsionar e apoiar as
empresas que visam valorizar os resultados de investigação. Considerando o estado de
desenvolvimento do projeto Magickey e o seu potencial gerador de desenvolvimento
económico e social, em Agosto de 2011 foi constituída a primeira Spin-off do Instituto
Politécnico da Guarda, na modalidade de sociedade por quotas, e na qual o IPG detém 49%.
Espera-se, pois, que tendo por objetivos estratégicos o desenvolvimento de novas soluções e a
internacionalização das suas atividades, este projeto continue a desempenhar, durante os
próximos anos, um papel relevante na promoção da imagem do IPG e do empreendedorismo
em meio académico.
Por se tratar de uma entidade que prossegue fins associados à missão do IPG, podendo
considerar-se uma “extensão” do mesmo, inclui-se em anexo ao presente plano (Anexo III) o
plano de atividades previsto para a sociedade Magickey, Lda.
Os Estatutos do IPG, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro,
definem uma estrutura orgânica assenta num novo sistema de órgãos (ver organograma na
página seguinte), composto por: Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho
Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante.
Na atualidade procura-se reforçar a ligação do IPG à comunidade, promovendo redes
colaborativas, tendo-se desenvolvido um acréscimo de capacidades dos laboratórios e das
próprias Escolas, na relação com o tecido económico e social, promovendo a prestação de
serviços ao exterior.
Verifica-se também o envolvimento de novos parceiros nas diferentes atividades do IPG e o
ganho de ligações com instituições de ensino superior congéneres, nacionais e internacionais,
articulando interesses formativos e de investigação. Registe-se, também, a capacidade
[12]
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institucional de acolher e promover projetos empreendedores de alunos nas diversas áreas de
atividade e o fortalecimento do apoio à investigação e publicação.
Estes apoios têm-se materializado quer em apoios financeiros à participação em eventos
científicos, quer na publicação em revistas indexadas, promovendo desta forma a elevação
qualitativa do I&D da instituição.
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Figura 8: Organograma do IPG
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1.1.1. A Missão

O IPG está consciente da importância da qualidade em todas as suas atividades docentes, de
investigação e de gestão como fator estratégico para que as competências e qualificações dos
seus diplomados sejam reconhecidas pelas instituições locais e pela sociedade em geral.
Tomando como referência as políticas públicas e os critérios e diretrizes da A3ES para a
garantia da qualidade no Ensino Superior, o IPG direciona os seus esforços para a plena
satisfação das necessidades e expectativas de todos os seus membros e grupos de interesse.
Para esse efeito, compromete‐se com a utilização dos seus recursos ao nível técnico,
financeiro e humano, para alcançar este fim, sempre em estrito cumprimento de requisitos
legais aplicáveis, tanto a nível regional, como nacional e europeu.
O artigo 1º dos Estatutos do IPG define o Instituto como “… 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.”
Acrescenta ainda que “ O IPG promove a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto
a nível nacional como internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior e
na comunidade de países de língua portuguesa.”
O nº 3 do artigo citado, refere ainda que “O IPG participa em atividades de ligação à
sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimentos, assim como de
valorização económica do conhecimento científico”.
Assim, o IPG tem como missão 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.
Esta missão, promove a orientação do IPG para uma formação global, atenta aos novos
desafios e necessidades do mercado de trabalho, fomentado relações sinérgicas, capazes de
promover o desenvolvimento e a equidade territorial, contribuindo para a qualificação dos
recursos humanos do país e para a construção de uma sociedade harmoniosa.
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1.1.2. A Visão

O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a instituição. Esse enunciado
reflete o alvo a ser procurado:
 pelos esforços individuais;
 pelos esforços das equipes e
 pela afetação dos recursos.
O IPG pretende ser reconhecido como líder do desenvolvimento regional, em que os
profissionais formados na instituição se distingam pela sua competência profissional, o seu
sentido de solidariedade, a sua capacidade de servir responsavelmente a sociedade e com
atuação ética no trabalho, gerando conhecimento e uma presença cultural que contribua para
a solução dos problemas regionais, num contexto global.

1.1.3. Os Valores

Os valores são as ideias fundamentais em torno das quais a organização foi construída.
Representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das
pessoas da organização acredita. São elementos motivadores que direcionam as ações das
pessoas na organização, contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho. Sinalizam o
que se persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da
excelência.
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, assumem-se 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
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atividades com particular relevância no desenvolvimento e impacto positivo na vida dos
estudantes.

Competencia,
qualidade e
excelência

Equidade,

Integrdade e
Responsabilidade

Pluralismo,
partilha e coesão

Inovação,
Criatividade e

Empreededorism
o

Figura 9: Cultura e Valores Institucionais



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.

 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
optimizar sinergias, valorizando as diferenças e o pluralismo de ideias.

1.2.

Breve caraterização do ambiente interno e externo

A análise dos fatores externos, ou da envolvente do IPG, tem como objetivo identificar e
prever as alterações que se produzem em termos da sua realidade atual e comportamento
futuro. Estas mudanças devem ser identificadas em virtude de que elas podem produzir um
impacto favorável sobre a instituição (oportunidade) ou adverso (ameaça). Há pois que
preparar-se para aproveitar as oportunidades ou para combater as ameaças, num contexto
actual de profunda incerteza, quer ao comportamento da economia, quer de organização do
sistema de ensino superior, quer ainda nas políticas públicas implementadas.
Atravessado um período de reformas quer ao nível da administração pública, quer ao nível de
próprio ensino superior, com o regime jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), o
estatuto da carreira docente, o processo de acreditação e avaliação do ensino superior, a
legislação referente às carreiras do Ensino Superior Politécnico o reajustamento por via das
orientações orçamentais para 2016 e 2017, um dos fatores determinantes para os próximos
anos será o reposicionamento e funções do Ensino Superior e as capacidades criativas e de
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gestão que permitam a sua sustentabilidade e afirmação no panorama social, em particular na
área da educação e formação.
Existindo algumas iniciativas que têm contribuído positivamente (Estatuto do Estudante
Internacional, programa “+ Superior e o Programa de Valorização dos Politécnicos), urge que
sejam instituídas políticas diferenciadas e proactivas para mitigar a continuidade da redução
de candidatos ao ensino superior, por via da evolução demográfica, em particular nas regiões
interiores e o esforço maior das famílias na educação, o que poderá ter consequências
penalizadoras nas instituições de ensino superior, em particular do interior do país.
O cenário de crise financeira vivido e as trajectórias que se alinham, exigem uma maior
proatividade das instituições e dos seus docentes e funcionários, que permitam diversificar as
fontes de financiamento, não pondo em causa o funcionamento da Instituição. No entanto,
não deixará de constituir uma oportunidade para um novo repensar destas organizações, do
seu papel na sociedade moderna e da sua forma de funcionamento com os diferentes
parceiros e com as novas funções que se lhe exigem. Neste contexto o desafio será de
qualificação, redução de custos e ganho de funcionalidade, procurando fortalecer redes de
cooperação e efetiva articulação com o sistema produtivo e com as outras IES promovendo
sinergias e redes de colaboração ativas.
O desempenho docente terá que ser reavaliado e reajustado à situação em que nos
encontramos, procurando-se uma maior flexibilidade organizativa e financeira que permita,
com menos recursos disponíveis ou com uma maior diversidade de fontes de financiamento,
obter um melhor desempenho e uma maior qualificação e empregabilidade dos diplomados.
Saliente-se a versatilidade formativa a desempenhar e a consequente capacidade para
dinamização de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade, que terão que ser
promovidas pelas instituições de ensino superior.
Os resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior nos últimos dois anos
mostram uma estabilização do número de novos alunos matriculados quando comparado com
os anos anteriores, com ascendente neste ultimo ano, o qual julgamos poder manter em
2017/18. Importa todavia recordar que este ano existiu um aumento do número de novos
alunos colocados no ensino superior, em relação aos últimos anos, fator que beneficiou no
conjunto todas as IES.
De notar desse já que, todavia, a substituição dos CET pelos CTeSP não se está a revelar uma
boa opção, sobretudo se tivermos em conta o nível de procura por esta oferta formativa.
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Neste contexto exige-se uma enorme mobilização dos recursos disponíveis, nomeadamente no
que diz respeito aos serviços e ao corpo docente, quer na lecionação nas diferentes Escolas do
IPG, quer na prestação de serviços á comunidade, quer ainda na investigação em rede e
transferência de conhecimento. O incremento da prestação de serviços e a crescente
aproximação à comunidade constituem orientações estratégicas a reforçar e melhorar,
constituindo para algumas formações a única forma de suster docentes e técnicos, aliando
uma maior capacidade de promover candidaturas a programas nacionais e internacionais, que
permitam sustem a investigação, a transferência de conhecimento e o financiamento
institucional. Esta situação tem ganho significado nos últimos três anos, com a participação do
IPG em diversas candidaturas e no alargamento de redes de cooperação e colaboração criadas.
Com base na análise da envolvente podemos identificar um conjunto de ameaças e
oportunidades relativamente ao IPG que se colocam no horizonte do Plano de Ação
apresentado e que têm constituído argumentos de discussão e negociação com os diversos
parceiros (Quadro 1).

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Crescimento da procura por novos públicos, em
especial
os
estudantes
internacionais,
destacando-se os países da lusofonia.

Inserção numa região com fraco desenvolvimento
económico e um tecido empresarial débil.

Novas tipologias de formação profissional de nível
superior permitindo a continuidade de estudos
para licenciaturas (CTeSP).

Redução conjuntural da atratividade dos cursos
da área da educação, em particular da formação
de professores bem como a fraca procura de
algumas engenharias

Reforço da lógica de formação ao longo da vida e
perspetivas a curto/médio prazo do aumento da
procura.

Limitação da atuação do IPG, no âmbito da oferta
formativa (prévia aprovação pela Agência de
Acreditação).

Quadro de apoio comunitário 2014-20.

Constrangimentos demográficos conferidos pela
tendência para o despovoamento.

Ligação e cooperação com a Comunidade
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.
Potencialidades de reforço da capacidade de
transferência de tecnologia.
Aumento da escolaridade obrigatória e das
exigências de habilitação profissional.
Oferta crescente de cursos profissionais no ensino
secundário.
Formação na área do turismo e hotelaria, detendo
a única Escola Superior do interior do país
vocacionada para a formação nestas áreas.
Crescentes exigências sociais de cuidados de
saúde de qualidade.
Aproveitamento de programas da União Europeia,
para desenvolvimento de projetos que permitam

Surgimento de novas formações a nível nacional
concorrentes á oferta formativa detida no IPG.
Ausência de políticas educativas governamentais
claras e estáveis.
Condições económicas das famílias com
repercussões no prosseguimento de estudos
superiores.
Alargamento de oferta formativa similar em
Instituições de Ensino Superior próximas.
O abandono precoce dos alunos do ensino
superior por via de incapacidade financeira.
Redução dos fundos disponibilizados pela FCT
para financiamento da Investigação.
Os
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a abertura efetiva das Escolas à comunidade.
Incremento da mobilidade de estudantes e
professores por via de programas financiados.

atualidade, em particular na população jovem
com formação superior.

Quadro 1: Oportunidades e ameaças

Relativamente às oportunidades que a envolvente oferece constituem possibilidades
existentes ao nível externo da instituição, e que, se aproveitadas, ocasionariam vantagens
importantes, às quais a Instituição tem estado atenta e promovidas ações estratégicas para a
sua efetivação, com resultados no alargamento de parcerias e colaborações, participação em
projectos, alargamento geográfico da procura de oferta formativa e incremento da prestação
de serviços. No tocante ás ameaças, algumas de carácter estrutural, procuram-se encontrar
mecanismos de inversão, com readaptação das formações, alargamento das áreas de
recrutamento de estudantes, apoio social, entre outras.
Devemos também identificar-se as situações ou condições endógenas da instituição que se
repercutem no cumprimento dos objetivos. Nesta análise incluem-se as debilidades internas
(pontos fracos), relacionadas com as barreiras que, não sendo eliminadas, limitarão ou
perturbarão o desenvolvimento de alguns pontos fortes do Instituto. Por outro lado, as forças
internas (pontos fortes) dizem respeito a elementos do Instituto baseados em recursos e
capacidades que lhe podem proporcionar a liderança em determinadas áreas (Quadro 2).

PONTOS FORTES
Instalações bem
proximidade.

equipadas

de

Atividades de investigação e desenvolvimento
experimental.

Forte motivação dos recursos humanos para
responder às solicitações do mercado e às
readaptações formativas.

Cultura organizacional ainda demasiado centrada
nas estruturas intermédias (departamentos e
escolas).

Bom relacionamento entre
estudantes, caraterizado por
proximidade e informalidade.

docentes e
uma grande

Desenvolvimento de prestação de serviços, nas
diferentes áreas de atuação do IPG.

Aposta no
humanos.

dos

recursos

Forte dependência da formação inicial no
financiamento das atividades do IPG.

Qualificação do corpo docente e alargamento das
parcerias com IES congéneres.

Capacidade de captação de financiamento para
projetos de investigação e/ou transferência de
tecnologia.

desenvolvimento

e

PONTOS FRACOS
serviços

Boas condições ambientais e materiais, nas
diversas escolas instaladas no Campus do Zâmbito
e em Seia.
Cultura de qualidade decorrente da certificação
do Sistema Interno de Garantia de Qualidade.
Existência de laboratórios com capacidades
técnicas para o desenvolvimento de investigação

Níveis de domínio de línguas estrangeiras por
parte do corpo docente.
Inércia na incorporação de novos métodos e
ferramentas de trabalho/ensino.
Mobilidade dos docentes e discentes
projectos e programas internacionais.

em

Capacidade instalada em residências e serviços de
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e prestação de serviços.
Existência de uma oferta
residências, cantinas e bares.

apoio, no polo de Seia.
qualificada

de

Quadro 2: Pontos fortes e pontos fracos

1.3.

Oferta formativa

Nos termos da legislação em vigor, o IPG, através das suas escolas, ministra Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrados. Tem-se registado um acréscimo
da oferta em CTeSP (não acompanhado pela procura) bem como de formações de 2º ciclo,
dando resposta às necessidades de qualificação existentes, afirmando-se como uma
verdadeira instituição de Ensino Politécnico e fomentando um ensino e investigação
tendencialmente aplicado. Consolidou-se a oferta de CTesP e uma maior articulação com as
empresas e Escolas da região através da REPBSE, Rede de ensino Profissional das Beiras e serra
da Estrela, promovido pelo IPG, procurando fortalecer a ligação com os Agrupamentos de
Escolas e Escolas profissionais, na divulgação da oferta formativa e dos diferentes percursos
formativos.
As eventuais novas ofertas formativas devem ter em consideração o efetivo potencial de
captação de novos alunos, sendo de equacionar a deslocalização de CTeSP para atender à
procura de grupos com menor grau de mobilidade geográfica. Neste contexto, prevê-se a
criação de um CTeSP em parceria com o Agrupamento de Escolas de Almeida, encontrando-se
em estudo a possibilidade de criar uma parceria que envolve a Câmara municipal do Fundão
para deslocalização, de alguns CTeSP na área das TICE.

[21]

Plano de Atividades do IPG - 2017

A divulgação da oferta formativa foi ampliada em termos nacionais e internacionais, com
presença em feiras e certames próprias, promovendo uma maior proximidade junto dos
estudantes e Escolas. A internacionalização alcançou maior expressão, com a celebração de
diversos protocolos de cooperação, em particular nos países da lusofonia, potenciando assim o
alargamento da procura internacional, que vem ganhando dimensão nos últimos anos.
Promoveu-se a consolidação do corpo docente e verificaram-se ganhos de qualificação, com a
conclusão de diversos Doutoramentos nas diversas áreas do conhecimento e da formação da
Instituição, criando-se bases alargadas para uma maior capacidade de promover formação e
de reforço da acreditação dos diversos ciclos de estudos.
O Quadro 3 resume a oferta formativa do IPG no ano letivo em curso (2016/17):
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Tipo de formação
Escolas
Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Escola Superior de
Tecnologia e
Gestão (ESTG)

Cadastro Predial

6

Licenciaturas

Mestrados

Contabilidade

Gestão

Comunicação Digital

Design de Equipamento

Computação Móvel

Contabilidade e Fiscalidade

Engenharia Civil

Marketing e Comunicação

Desenvolvimento de Aplicações Informáticas

Energia e Ambiente

Sistemas Integrados de Gestão

Design e Fabrico Digital

Engenharia Informática

Construções Civis

Energias Renováveis e Eficiência Energética

Engenharia Topográfica

Gestão Clínica Administrativa

Gestão

Gestão e Comércio Internacional

Gestão dos Recursos Humanos

Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center

Marketing

9

Manutenção Industrial Eletromecatrónica
Reabilitação Energética e Conservação de Edifícios
Cibersegurança
Testes de Software

7

Transportes e Logística
Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center
Escola Superior de
Educação,
Comunicação e

8

Acompanhamento de Crianças e Jovens

Animação Sociocultural

Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos

Comunicação e Relações Públicas

Educação Pré-Escolar e Ensino do
1º ciclo do ensino básico
Ensino do 1º CEB e de Matemática

6

Ainda (desde 2015) em fase de autorização do registo
Em parceria com a ALTRAN
8
Em parceria com a Portugal Telecom
9
Em conjunto com a ESECD
7

[23]

Plano de Atividades do IPG - 2017

Desporto (ESECD)

Desportos de Montanha
Gerontologia

10

Repórter de Som e Imagem

Comunicação Multimédia

e Ciências Naturais no 2º CEB

Desporto

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

Educação Básica

Ensino do Inglês no 1.º CEB
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

Restauração e Catering

Escola Superior de
Saúde (ESS)

Bioanálises e Controlo

Gestão e
11
Turismo

Sustentabilidade

no

Turismo e Lazer

Turismo
e
Tecnologias
12
Informação e Comunicação

da

Enfermagem

Enfermagem Comunitária

Farmácia

Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediatria
Pós-Licenciaturas
de:
Especialização em Enfermagem
Médico-Cirúrgica
e
de
Especialização em Enfermagem de
Saúde Mental e Psiquiatria

Quadro 3: Oferta formativa do IPG em 2016/17

10
11
12

Em conjunto com a ESS
Curso criado e ministrado em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria.
Curso desenvolvido em parceria com a UBI.
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1.4.

Número de estudantes inscritos nos últimos 3 anos

No ano letivo em curso, encontram-se inscritos em cada unidade orgânica e por tipo de curso,
os seguintes alunos:

Escola
Ano
Letivo
ESTG

Em Cursos de
Especialização Tecnológica
e CTeSP*

Em Licenciaturas

Em Mestrados e PL

2014/15

2015/16

2016/17

2014/15

2015/16

2016/17

2014/15

2015/16

2016/17

208

106

121

681

748

764

225

197

144

ESECD

129

100

138

513

544

559

61

70

67

ESTH

47

22

39

240

242

236

8

16

ESS

--

--

-

491

497

483

64

57

31

384

228

298

1925

2031

2042

350

332

258

Totais IPG

∆ % 14/15 a *2014/15 incluía alunos de CETS
+6,7%
conjuntamente com CTesp
16/17
Quadro 4: Número de estudantes inscritos de 2014/15 a 2016/17

-26,3%

Em resumo, os números atuais mostram que, relativamente ao ano letivo 2014/15, embora o
número total de inscritos tenha continuado a tendência decrescente (2659 para 2595),
constata-se um acréscimo nos alunos de licenciatura, sobretudo se comparado com a redução
verificada no passado, traduzindo-se num aumento de 6,7% de alunos no 1º ciclo de Estudos.
Para estes números contribuiu o aumento do número de novos alunos admitidos para o 1º
ano/1ª vez, realçar também os alunos matriculados em CTeSP que vem aumentando, ainda
que a um ritmo abaixo do previsto, ao contrario do 2º ciclo que vem registando uma perda
continuada, que se cifra em -26,3% nos últimos dois anos.
Ao nível das Unidades orgânicas a procura tem evidenciado algumas diferenças nestes últimos
três anos com ganhos da ESTG e na ESECD e perdas residuais na ESTH e ESS. Em termos de
Mestrados a ESTG evidencia uma redução apreciável, ao contraio da ESTH que duplicou os
alunos inscritos no mestrado em funcionamento.
Em termos de Diplomados, embora o número ainda não se possa considera definitivo
verificou-se uma redução em relação ao ano anterior, em virtude principalmente da quebra
dos diplomados em CTESP/CET13 e Licenciaturas.

13

Em virtude do término dos CET, cuja duração era de um ano, e o facto de os CTeSP terem duração de
2 anos, verificou-se uma “interrupção” na saída de diplomados deste nível de formação.
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Assim, no ano letivo de 2015/16 registaram-se 391 diplomados, que traduz um valor de
conclusão de ciclos de estudos inferior em relação ao ano letivo anterior, verificando-se
somente o aumento do numero de diplomados em Mestrados. A redução nos CTESP é
resultante da implementação em 2013/14 destas formações, que têm a duração de 2 anos e
que levou no seu primeiro ano de funcionamento a um reduzido número de procura a par com
a descontinuidade dos CET. De salientar que o IPG foi pioneiro a nível nacional na
implementação de CTeSP, tendo instituído duas formações em parcerias com a PT e a Altran. 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 carater de formação aplicada e a missão deste subsistema.
Escola

Cursos Técnicos Superiores
Profissionais/CET
2013/14 2014/15 2015/16

Ano
Letivo

Em Licenciaturas

Em Mestrados

ESTG

105

95

25

88

109

87

2013/1
4
24

ESECD

65

91

4

71

105

61

25

14

ESTH

15

32

3

45

51

35

--

1

103

118

122

6

1

3

307

383

305

55

39

54

ESS

--

--

Totais
IPG

185

218

2013/14

2014/15

2015/16

32

2014/1
5
23

2015/16

19

32

Quadro 5: Número de diplomados por Unidade Orgânica e formação em 2013/14 a 2015/16

Em termos de origem geográfica (quadro 6), a região centro detém mais de 69% da procura da
instituição ao nível das licenciaturas, o que revela a capacidade formativa de cariz regional
nesta tipologia de ensino. A região norte representa a segunda zona geográfica de
proveniência dos alunos, com valores próximos dos 23% nas licenciaturas. A Sul do Tejo os
valores vão decrescendo em termos de atratividade, tendo-se registado procura de alunos do
Alentejo e das ilhas. De salientar que os estudantes estrangeiros, registram um acréscimo
significativo da procura, representando 130 novos alunos.
Regiões de origem dos Estudantes do IPG (%)
Regiões

Norte

Ano letivo
Licenciaturas

14/15

26.5

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Ilhas

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

14/15

15/16

16/17

21.4

22.8

62.5

68.1

69,8

5.2

5.6

5,2

0.5

2.7

2.3

0.4

0.0

1.0

1.8

2.2

1.3

Quadro 6: Percentagem de estudantes segundo a origem

Os valores de atração continuam a revelar o padrão geográfico de proveniência dos alunos,
sustentados nas Regiões Centro e Norte, reforçando o efeito de proximidade e de mobilidade
de alunos a norte, face ao maior dinamismo demográfico da região, beneficiando as IES do
Centro na atração desses alunos nas diversas modalidades formativas. De referir, ao nível de
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mestrados, que os alunos ingressados na Instituição são oriundos na sua grande maioria da
região Centro e dos distritos de Guarda e Castelo Branco.
Relativamente às mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do programa Erasmus
há que considerar um significativo aumento na participação, nomeadamente de alunos que
evidenciaram um aumento exponencial em outgoing, num total de mais 136 estudantes em
mobilidade. Os docentes mantiveram valores similares ao do ano anterior, registando os
funcionários um aumento superior a 35%, o que evidencia a sensibilidade para a se promover
trocas de experiências e aprendizagens no contexto europeu e no espírito do Processo de
Bolonha.
Assinale-se que tem sido promovida uma maior articulação entre os politécnicos por via do
CCISP e dos Politécnicos do Centro, 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 2017 levaram à
existência de uma rede de cerca de mais de 140 entidades parceiras, repartidas pelos 5
continentes em mais de 40 países.
Ao nível de incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 182 participações, cabendo a
grande maioria (136) a alunos a frequentar os nossos ciclos de estudos. Houve 46 mobilidades
docentes e não docentes que verificam um acréscimo de saídas, em partícula de docentes.
Ao nível do outgoing (portugueses que saíram para o estrangeiro) verificaram-se 116
participações, havendo uma estabilidade nas formas de mobilidades, o que reflete 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 das possibilidades de
estudo fora do país, como da divulgação da instituição e das sua competências a nível
internacional, permitindo criar redes de colaboração e participação em projectos
internacionais. Esta situação tem permitindo que o IPG seja hoje coordenador de projectos,
com a obtenção de financiamentos para a sua atuação, destacando-se o Projeto Tempus SEHUD - Architecture and Sustainable Development Based on eco Humanistic Principles &
Advanced Technologies Without Losing Identity; Projeto Erasmus+ TELESEICT – Teaching and
Learning in Special Education with Information and Communication Technologies; Projeto
Erasmus + Integrated Football -The new frontier of Sport for All e o Projeto de
Internacionalização do Ensino Superior Politécnico, financiado pelo Portugal 2020, em parceria
com outros Institutos Politécnicos do Pais.
[27]
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II.

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS

Procurando definir linhas de atuação e objetivos a alcançar pela instituição, de forma
agregadora e polarizadora das competências e capacidades detidas, estabeleceram-se quatro
eixos estratégicos, sustentados num conjunto de objetivos.
Os Eixos Estratégicos definem-se como os resultados mais gerais, e a longo prazo, que o
Instituto quer conseguir no futuro. Apresentam-se de seguida os objetivos gerais, ou eixos
estratégicos, constantes do Plano de Ação apresentado pelo Presidente do IPG relativo ao
período 2014-2018:
I.

O eixo “Educação e formação”;

II.

O eixo “Empreendedorismo, Inovação, Investigação e Valorização do Conhecimento”;

III.

O eixo “Internacionalização e Mobilidade”;

IV.

O eixo “Organização e Desenvolvimento Interno”.

Os objetivos são formulados para impulsionar as Forças (pontos fortes), aproveitar as
Oportunidades, superar as Debilidades (pontos fracos) e ultrapassar as Ameaças.
Para cada um dos eixos, são elencados um conjunto de objetivos estratégicos (Quadro 5):
EIXOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Desenvolver um ensino de qualidade e condições adequadas de formação, na
perspetiva de Bolonha

EIXO ESTRATÉGICO I:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

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 ativa
Promover a investigação científica, contribuindo para que o Instituto se afirme
como um pólo de conhecimento e inovação, definindo as principais linhas de
Investigação Aplicada

EIXO ESTRATÉGICO II:
EMPREENDEDORISMO,
INOVAÇÃO,
INVESTIGAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO

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
Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas inovadoras
Aprofundar as relações externas (Instituições político-administrativas, municipais,
académicas, empresariais e sociedade civil), reforçando a nossa capacidade de
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intervenção

EIXO ESTRATÉGICO III:
INTERNACIONALIZAÇÃO E
MOBILIDADE

Desenvolver redes e projetos de cooperação
Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes
Desenvolvimento do programa de modernização administrativa e técnica do IPG e
de qualificação do seu corpo de funcionários não docentes
Consolidar o sistema de gestão de pessoas que as coloque no centro da decisão

EIXO ESTRATÉGICO IV:
ORGANIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
INTERNO

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
Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das Escolas e à excelência
da qualidade da formação
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
Quadro 7: Eixos e objetivos estratégicos

Em termos globais, os objetivos estratégicos do IPG refletem-se também no QUAR (Quadro de
Avaliação e Responsabilização), que constitui um instrumento de ajuda à gestão, concebido
para analisar e avaliar o desempenho dos serviços, e que o IPG tem apresentado anualmente.
Trata-se pois de um quadro referencial sobre a atuação da Instituição e dos serviços (missão),
dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da aferição da sua concretização e da
explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de gestão. O QUAR para o IPG para o
ano de 2017, apresenta-se em anexo ao presente Plano de Atividades (Anexo II).
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III.

ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS

3.1.

Atividades Previstas

As atividades apresentadas, resultam das iniciativas propostas pelos serviços da Presidência,
das propostas apresentadas pelas diversas unidades orgânicas, extraídas dos Planos de
Atividades parcelares, elaborados e aprovados por cada uma delas, bem como de atividades
e/ou, iniciativas indicadas pelos diversos gabinetes. Constituem um conjunto alargado e
diferenciado de ações que visam a melhoria contínua da instituição, em torno da sua missão e
dos desafios que se colocam ao ensino superior politécnico.
Ainda assim, o facto de não constarem neste plano, não implica que não possam a vir ser
executadas outras atividades não previstas, sempre que elas se considerem de interesse para a
prossecução dos objetivos gerais do IPG.
Assinale-se, que em função do contexto de incerteza perante as politicas e orientações para o
ensino superior, a redefinição de orçamentos e a organização da oferta formativa póssecundária, poderão ser operados reajustes ou modificações.
Em suma, este documento sistematiza o conjunto de atividades, que se procuram executar e
implementar, enquadradas em cada um dos objetivos estratégicos e operacionais descritos no
capítulo anterior.
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3.1.1. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
A atividade formativa do IPG, centrada no estudante, deve ter como objetivo principal a
melhoria da qualidade da aprendizagem, combatendo o abandono e o insucesso escolares.
Para tal, são importantes os planos de ação que sejam definidos em função dos resultados do
processo de auscultação da opinião dos alunos. A oferta deve, também, refletir as
necessidades do mercado no que respeita aos níveis de formação, ao público-alvo, ao contexto
da formação, aos recursos existentes e às estratégias de aprendizagem. Assim, tem-se como
objectivo promover um ensino de qualidade e condições adequadas de formação, na
perspetiva de Bolonha, promovendo uma cultura de avaliação e de qualidade, desenvolvendo
a formação integral dos estudantes e facilitar a inserção na vida ativa.
A estrutura e os mecanismos internos de garantia da qualidade implementados deverão
constituir uma primeira linha, fundamental, de intervenção nos processos de avaliação. Estes
processos devem orientar-se para a promoção e interiorização de uma cultura de qualidade
que permeie todas as atividades desenvolvidas no interior do Instituto, sendo pois
fundamental a consolidação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade, suportado, do
ponto de vista operacional, pela atividade do Gabinete de Avaliação e Qualidade.
O IPG possui hoje uma oferta formativa que, mais do que alargar, importa manter,
direcionando esforços para o seu desenvolvimento e consolidação, de modo a assegurar a
qualidade das formações. O IPG deverá agora concentrar os seus esforços na consolidação de
novas formações, necessárias face à reconfiguração das modalidades de mestrados na área da
Educação e dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).
Assim, na sequência dos processos de avaliação em curso e das exigências requeridas pela
Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foram avaliados a globalidade
dos ciclos de estudos, com exceção dos cursos da área da Enfermagem que decorrerão no
início de 2017.
Saliente-se ainda que na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 43/2014 de 18 de março,
constituiu-se um portfólio de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP), que se procura
enquadrar com a definição das prioridades formativas, de acordo com a auscultação dos
empresários, permitindo alargar a oferta existente em 2016/17, com uma novas propostas em
área consideradas relevantes para a qualificação profissional.
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Como atrás se referiu, em 2017 prevê-se a apresentação de uma proposta de criação de um
novo CTeSP (Gestão e Inovação de Produtos Endógenos) para funcionar no Agrupamento de
Escolas de Almeida e a deslocalização de outros cursos já existentes.
No âmbito da A3ES, será concluída a avaliação externa durante o ano de 2016/17 da
globalidade dos ciclos de estudo, prevendo-se o início do processo de avaliação institucional.
A formação ao longo da vida é hoje uma necessidade indiscutível que constitui uma
oportunidade a não perder por parte da instituição. A atividade do Centro de Formação
Contínua que visa essencialmente oferecer formação para os professores dos ensinos básico
e secundário, bem como a aposta nas pós-graduações deve ser incrementada, e no âmbito da
formação profissional deve haver estratégias de novas formações e colaborações que
fortaleçam a competitividade da estrutura produtiva, dadas as necessidades crescentes de
modernização das empresas e serviços da região.
Não se vislumbrando no imediato oportunidade para ativar a Unidade de Ensino à Distância
prevista nos Estatutos, julgamos contudo que há espaço para algumas iniciativas nesta área,
nomeadamente através do desenvolvimento de disponibilização dos denominados “MOCC”
(Massive Open Online Course)14. Trata-se de um tipo de Curso Aberto lecionado de forma
gratuita e livre através da web (por meio de AVA e/ou ferramentas das Web 2.0 e/ou Redes
Sociais) que visa oferecer a um grande número de alunos a oportunidade de ampliar seus
conhecimentos num processo de coprodução.
A nosso ver importa, melhorar e tornar mais efetiva a “centralização” e a coordenação das
formações pós-graduadas e das formações para ativos através da Unidade para o
Desenvolvimento do Interior (UDI) do IPG. Este trabalho deve envolver a promoção de
parcerias com outras instituições de ensino e com organismos ou empresas dedicada à
formação profissional, como é o caso do NERGA, CIMBSE, ACG, entre outros. A este nível,
considera-se que há espaço para a diversificação e para diferentes competências, assim haja
capacidade de reconhecer e apoiar o que cada um tem de melhor para oferecer.
Para adequar o posicionamento do IPG às expectativas dos alunos e da região reforçando a sua
atratividade, o IPG intensificará a sua articulação com os Agrupamentos Escolares, Escolas não
Integradas e Escolas Profissionais da região da CIM-BSE. Para o efeito foi consolidada a “Rede

14

Curso Online Aberto e Massivo
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Regional de Ensino Profissional das Beiras e Serra da Estrela -REPBSE15”, na qual o IPG
assumirá o papel de motor desta rede que possibilitará, entre outros:
 Direcionar o ensino para as prioridades e os interesses da economia regional, fazendo
coincidir a oferta formativa com as necessidades dessa economia regional;
 Criar formações integradas envolvendo o ensino secundário, profissional, superior
politécnico e o mercado de trabalho.
 Potenciar a utilização de equipamentos e meios técnicos em prol de uma formação
qualificada.
 Mobilizar recursos humanos e materiais, de forma sinérgica, no âmbito da rede
regional de Ensino Profissional.
 Promover uma análise sistemática e estratégica sobre áreas de formação e cursos a
promover em face da capacidade instalada e das necessidades potenciais de mercado.
 Desenvolvimento de salas de aulas virtuais;
 Reforço dos meios informáticos e sua modernização, promovendo a aplicação de
novas ferramentas de trabalho, investigação e docência;

A rede permitirá ultrapassar barreiras administrativas e institucionais, promovendo a
complementaridade e a flexibilidade na concretização de objetivos comuns. Esta estratégia
contribuirá também para o envolvimento de parceiros com dimensões e perfis muito diversos
que se articularão em função das necessidades e especificidades formativas e técnicocientíficas.
Esta atuação é tão mais relevante quanto se verifica que muitos dos alunos têm origem na
região, e valorizam a proximidade de casa como critério de escolha da instituição de ensino.
Num contexto de crise e com a redução do rendimento disponível de muitas famílias, a oferta
no IPG de ciclos de estudos atrativos e articulados com as necessidades da região, será
determinante não só para estabilizar ou se possível aumentar o número de alunos que
frequenta o IPG, bem como aumentar o número de alunos da região que frequenta o ensino
superior, contribuindo para alcançar as metas assumidas a este respeito.
A par do programa oficial “+ Superior” que visa incentivar, através da atribuição de uma bolsa
a deslocação de alunos do litoral para as regiões do interior, divulgado na comunicação social,

15

REPBSE foi desenvolvida através de protocolo com a escolas dos concelhos integrantes da CIMBSE e
está suportada num portal: http://www.repbse.ipg.pt/
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nas redes sociais e visitas às escolas secundárias realizadas anualmente, nomeadamente no
âmbito das atividades do Gabinete de Informação e Comunicação, procura-se com outras
entidades públicas e privadas, complementar este programa com um conjunto de bolsas
dirigidas aos jovens da região que não são abrangidos por aquele programa.
Continuaremos a apoiar as Associações de Estudantes, as Tunas e outros grupos formalmente
constituídos nas diferentes iniciativas que promovam e difundam a imagem do Instituto e
fomentem, igualmente, a socialização, o espírito de grupo, a diversidade e a equidade.
Tendo em vista o desenvolvimento integral da formação dos estudantes e facilitar a sua
inserção na vida ativa, muitas outras atividades se esperam realizar, como o sejam as visitas
de estudo, ações de formação/sensibilização, workshops, exposições, jornadas e
conferências temáticas, entre outros.
A disponibilização de cursos livres de idiomas continuará este ano letivo, providenciando aos
estudantes e comunidade do IPG a aprendizagem de línguas estrangeiras, factor critico no
mundo global e determinante também para a mobilidade internacional.
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3.1.2. EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DO CONHECIMENTO
As atividades de investigação decorrem em estreita ligação com as atividades de educação e
formação, tornando-se necessário, por conseguinte, criar as condições no Instituto, para que a
investigação possa desempenhar um papel ativo no desenvolvimento institucional e na
qualidade da formação, integrando-a no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes,
com especial relevância ao nível da formação pós-graduada.
A investigação e desenvolvimento, bem como a transferência de conhecimento e tecnologia,
constituem uma base indispensável para a ligação com as empresas, induzindo um maior grau
de inovação e de competitividade nas organizações e nas regiões.
Este segundo eixo de atuação do IPG surge em grande medida associado ao papel que
podemos desempenhar no quadro da estratégia de crescimento inteligente da Região Centro,
promovendo estratégias concertadas com os Municipios e com as entidades públicas e
privadas que atuam na região.
Neste enquadramento, em que é chamado a assumir o seu papel na estratégia de crescimento
inteligente da região Centro, o IPG reforçará a sua atuação em articulação conjunta e
coordenada com os seus parceiros estratégicos como a Comunidade Intermunicipal das Beiras
e Serra da Estrela, as Agências de Desenvolvimento Regional e as Associações Empresariais e
Comerciais, as outras instituições de ensino superior da região, entre outras.
Assim, no âmbito da sua atividade, o IPG, através da UDI, procurará estabelecer uma
estratégia de atuação “Polytechnic to Business – P2B”, ou seja, promover uma relação estreita
e coesa entre a Instituição Politécnica e o tecido Empresarial. Procuramos, assim, criar uma
área de transferência de conhecimento e de prestação de serviços às empresas de modo a que
lhes possamos oferecer um conjunto de serviços inovadores que contribuam para a
transformação das indústrias tradicionais para indústrias emergentes, inteligentes e criativas.
Assente num modelo de gestão participativo por parte dos principais atores de inovação
regional, tais como núcleo e associação empresariais, câmaras municipais, associações de
desenvolvimento regional, clusters e outros centros de incubação empresarial, será possível
efetivar uma transferência de inovação que serve uma região e os agentes económicos nela
envolvidos.
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A atuação do IPG, no contexto deste eixo, passará assim sobretudo, por um reforço das suas
atividades de transferência de conhecimento e de prestação de serviços às empresas e
instituições da região, contribuindo para a sua reestruturação e adaptação aos desafios
económicos e sociais, promovendo o desenvolvimento da região através da inovação, da
criatividade e o desenvolvimento tecnológico das empresas e instituições, ação essa
enquadrável numa das principais prioridades de investimento do 2020.
O empreendedorismo, é reconhecido como um meio privilegiado de introdução de inovação
na economia, de promoção de processos de reestruturação dos mercados, e ainda de
dinamização de novas respostas sociais no combate ao desemprego, designadamente por via
do empreendedorismo social e da criação do próprio emprego. Nesta ótica, a ação do IPG,
através da UDI e em estreita colaboração com as escolas, será centrada no fomento do
espírito empreendedor e na promoção e incentivo ao aparecimento de iniciativas
empresariais, sejam de docentes ou discentes, incluindo:
 Participação no projeto nacional POLIEMPREENDE, encontrando-se aprovada e em
execução, uma candidatura a fundos comunitários para o alargamento e consolidação
do projeto16;
 O desenvolvimento e captação de Ideias (Lodging p2b), seguindo uma perspetiva de
Design Centers e dos Living Labs17, pretende captar ideias de produtos ou serviços
que sejam exequíveis e que contribuam para o desenvolvimento económico e criação
de emprego. O IPG pretende, deste modo, criar um “large-scale demonstrator”,
associando-se a empresas, investigadores e alunos, aplicando as suas ideias de modo a
viabilizar a sua implementação e rentabilização posterior da atividade negocial que lhe
está subjacente. Desta forma, o contributo do IPG estará presente através da sua
marca “By IPG”, nos novos produtos e serviços que nasçam na região;
 A aceleração e incubação de projetos de vocação empresarial – POLICASULOS - espaço
em openspace de incubação e aceleração de projetos de vocação empresarial,
oriundos de concursos de empreendedorismo (ex.: Poliempreende), do Lodging p2b,
ou por proposta de empreendedores com ligação ao IPG;
 Fomento para o desenvolvimento de projectos de investigação aplicada e sua
candidatura a programas nacionais e europeus

16

POCI-02-0651-FEDER-016177 - Poli Entrepreneurship Innovation Network
Foi já obtida a integração do Laboratório de Fabricação Digital (FabLab), da ESTG, na Rede nacional de
FABLABs (http://www.fablabsportugal.pt/fablabs-activos/ )
17
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Será também preocupação fundamental, o domínio do empreendedorismo social, o reforço
das organizações de economia social, capacitando-as para uma ação mais eficaz e eficiente e o
desenvolvimento de redes de negócio que levem à constituição de negócios sociais.
Enquadrando a sua estratégia numa política nacional e europeia de desenvolvimento regional,
adaptando-se às estratégias territoriais definidas no documento RIS3, na orientação de uma
smart specialization do território, o IPG deve apostar no desenvolvimento de serviços
inovadores, através dos seus laboratórios e criar “large-scale demonstrators”, associando-se a
empresas, com os seus investigadores e alunos e, assim, transferindo conhecimento científico
e tecnológico, às entidades regionais e nacionais, através da proatividade e sinergias das suas
redes de parceria.
Apostaremos em diferentes áreas do conhecimento, devido à diversidade das áreas
educativas, dando relevo à associação de temáticas disciplinares distintas, mas
complementares, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis, face aos desafios que se
esboçam no quando social e económico.
Importa referir que, tendo sido concretizado do projeto de “capacitação científica e
tecnológica” financiado pelo programa MAISCENTRO, o qual vai de encontro às seis
prioridades nucleares assumidas para o período 2014-2020 pelo Programa de Ação Regional, é
de esperar que nos próximos anos, o IPG produza e transfira para as empresas e para a
sociedade, os resultados esperados deste projeto de capacitação, que inclui:
 A consolidação investigativa do Centro de Potencial e Inovação de Recursos Naturais;
 A capacitação (reequipamento) do Laboratório de Análises Ambientais;
 A obtenção da marca FabLab e integração na rede internacional de prototipagem
digital, criada pelo MIT - Massachusetts Institute of Technology;
 A implementação de um “large-scale demonstrator”, através do desenvolvimento e
implementação no mercado de um produto diferenciador, criado com base em
recursos endógenos regionais.
Ainda que não seja previsível a sua efetiva implementação, elencam-se outros projetos, já
sinalizados junto de diversas entidades, e que se espera possam ter novos desenvolvimentos:
 O laboratório Open Education pretende ser um local de desenvolvimento de técnicas
educativas sustentadas na tecnologia de livre acesso a educadores e estudantes.
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 O integração do IPG no consórcio Centro Clinico Académico das Beiras18 que pretende
desenvolver uma gestão integrada de prestação de cuidados de saúde, formação e
investigação, numa perspetiva multidisciplinar complementar, oferecendo um
conjunto de cuidados de saúde clínicos e científicos, acolher ensaios clínicos, promover
a investigação, melhorando a qualidade assistencial dos recursos humanos,
terapêuticos e económicos.
 A integração do IPG no Grupo de Trabalho para as Competências Digitais no ensino
superior;
 O Laboratório de Tecnologias para a Saúde, relacionado com o conceito de Ambient
Assisted Living - AAL (vida assistida por ambientes inteligentes), que tem vindo a
ganhar importância na sociedade atual, surge associado ao aumento da esperança
média de vida, da percentagem de idosos e uma consequente urgência de melhoria de
eficiência na prestação de cuidados de saúde.
 O Laboratório de Investigação, Inovação e Harmonização Gastronómica, visa
investigar, harmonizar e inovar a partir de produtos típicos da região, perspetivando a
melhoria de hábitos alimentares e a valorização do património gastronómico regional.
 Carta turística da serra da Estrela, que promove uma plataforma interativa, para a
divulgação dos recursos turisticos da região e criação de itinerários.
 A candidatura da Serra da estrela a Geoparque Mundial da UNESCO, tendo o IPG a
missão de coordenar a candidatura e desenvolver os trabalhos de âmbito cientifico e
de qualificação do território para a concretização do dossier e sua submissão. Este
projecto compreende um território integrado de nove municípios (Gouveia, Seia,
Manteigas, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Guarda, Belmonte, Covilhã e Oliveira
do Hospital), com uma área total de 2.737,72 Km2 e aproximadamente 171 668
habitantes.
A ligação à sociedade civil, o investimento em parcerias e acordos regionais são fatores de
diferenciação que criam novas exigências e uma atitude de maior abertura e competitividade.
O mais importante, no entanto, vem a ser o facto de estes aspetos conferirem ao IPG maior
capacidade de intervenção, projetando o seu nome no meio regional, nacional e internacional.
Em nosso entender, esta dimensão merece um lugar de destaque na estratégia de
desenvolvimento do nosso Instituto.
18

Espera-se para breve a publicação da Portaria que cria o Centro Académico Clínico das Beiras através
da instituição de um consórcio entre o Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., a Unidade Local de
Saúde da Guarda, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P.
E., a Universidade da Beira Interior, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto Politécnico da
Guarda.
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Atendendo aos convites formulados e aceites, o IPG continuará a ser membro ativo dos
Conselhos Gerais dos dois Agrupamentos de Escolas da cidade da Guarda e consolidou a
ligação com as Escolas e Agrupamentos dos 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal.
O IPG, ao assumir a responsabilidade social que lhe cabe, terá que prosseguir uma política de
envolvimento com a sociedade, em que privilegie o desenvolvimento de projetos conjuntos.
De facto, as empresas só nos querem se formos eficazes e soubermos responder em tempo
útil às suas solicitações. Isto significa que temos necessidade de uma estrutura administrativa
e científica ágil, desburocratizada, flexível e agressiva na procura, no acolhimento e na gestão
de novos projetos.
Neste contexto o envolvimento crescente do IPG com as Autarquias, Associações de
Municípios, Núcleos Empresariais e Sectoriais, Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra
da Estrela, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Instituto do
Território e diversas entidades ligadas ao Ensino, Saúde, Educação e Tecnologia, procura
promover ações que potenciem os territórios da sua inserção, reduzindo as debilidades
existentes e fomentados processo de maior equidade social e económica. Neste
enquadramento torna-se relevante:
 Consolidar a participação do IPG nos projetos de Desenvolvimento Regional, como
entidade dotada de maios técnicos e científicos para a sua execução e participação
especializada;
 Ampliar a rede de parcerias e protocolos com entidades administrativas e associações
empresárias, criando ligações que fomentem a capacitação técnica e cientifica da
região e a sua atratividade,
 Integrar grupos de trabalho de valorização e qualificação regional, como já acontece
na VIP BIN-SAL e em projetos no âmbito do POCTEP, FEDER entre outros;
 Posicionar-se como centro regional na área das formações de Administração Pública e
entidades ligadas à valorização e promoção dos territórios;
 Potenciar os Laboratórios do IPG e o FabLab na valorização e inovação dos produtos e
territórios;
 Potenciar a Associação Geoparque Estrela, criada no âmbito da preparação de
candidatura á UNESCO, face ao memorandum de entendimento assinado entre os 9
municípios da Serra da Estrela, o IPG e a UBI.
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As correntes atividades de participação em congressos científicos por parte do corpo docente,
bem como a organização de eventos de carácter científico, estando já prevista a realização de
diversos congressos, jornadas técnico-científicas e simpósios.

Também os eventos de divulgação do conhecimento científico e tecnológico, como é o caso do
Concurso “ROBÔ BOMBEIRO”, o “Projeto de Cidadania Fiscal”, o “IPGym”, o “Guarda + 65
anos”, “Semana da Ciência e Tecnologia”, “ISITH4”, entre outros, serão igualmente objeto de
atenção.

Através da UDI, serão igualmente apoiados projetos científicos apresentados pelos docentes,
que se enquadrem nas prioridades delineadas. Será ainda estudada a viabilidade de criar um
Gabinete de Propriedade Intelectual, tendo-se já investido na formação e capacitação de
recursos humanos que, mais do que o apoio às atividades internas, possa estar disponível para
apoiar os processos de registo da propriedade intelectual das nossas empresas e instituições.
De realçar o registo de diversas patentes relacionadas com as áreas da informática, robótica,
energia e turismo.

No âmbito da ligação do IPG e do Geoparque com o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino
Superior, espera-se promover o projeto “Serra da Estrela: Montanha do Conhecimento”, na
forma de “Laboratório Colaborativo”. Pretende-se com esta iniciativa de I&D desenvolver uma
rede de responsabilidade social alcandorada no estabelecimento de estratégias e parcerias
que visem o fortalecimento do conhecimento e da identidade territorial, capacitando este
território de uma maior atratividade e qualidade de vida. Assim, constitui objeto central deste
projeto o desenvolvimento de atividades económicas alicerçadas no conhecimento científico e
tecnológico que suportem produtos e serviços de alto valor acrescentado e de índices de
conhecimento capazes de ser colocados ao serviço das suas populações.
A investigação será dinamizada por vários centros de investigação, nacionais e internacionais,
tendo em consideração as seguintes linhas estratégicas:
 Classificação e Inventariação do Património – Natural e Cultural;
 Certificação de produtos locais que reforcem o valor acrescentado dos mesmos;
 Preservação de práticas e técnicas agrícolas com o objetivo de promover culturas
de montanha;
 Desenvolver programas e ateliês de carácter educativo e/ou científico, fomentado
projetos de investigação científica com parceiros nacionais e internacionais;
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 Recolha, caracterização e interpretação dos modos de vida típicos de territórios de
montanha, reforçando o seu valor patrimonial e cultural;
 Valorização das propriedades terapêuticas da montanha, por via da investigação
aplicada e aproveitamento dos seus recursos topográficos, climáticos e botânicos;
 Implementação de uma estratégia turística, sustentável e de base territorial;
 Valorização didáctica e pedagógica do território de montanha e seus recursos.

A criação da “Serra da Estrela - Montanha do Conhecimento”, ancorada na ciência e na
investigação permitirá demonstrar a diversidade de recursos capazes de fomentar uma ação
integrada que contribua para o desenvolvimento da região de modo holístico e sistémico,
incluindo instituições de ensino superior, centros de investigação e instituições da sociedade
civil, apostando claramente em mecanismos de partilha, transferência e criação colaborava de
Conhecimento.

Assinale-se que no âmbito do programa de financiamento e transferência de conhecimento
para os politécnicos foram apresentados os seguintes projetos, que representam cerca de
900.000€, e envolvem mais de 30 docentes e investigadores deste Instituto, e parcerias com
mais de 3 dezenas de empresas e instituições, para além do envolvimento de alunos:
 "Trails4Health: caracterização biofísica de percursos pedestres como ferramenta de
fomento regional e promoção da saúde";
 “Litio-A geologia como base da qualidade de vida- A sustentabilidade do Lítio na
povoação de Gonçalo“;
 “DermoBio- Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base nos
recurso naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela”;
 “TreeM-Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores;
 "MediElderly-Desenvolvimento de uma Intervenção para melhorar o uso de
medicamentos na população idosa da região centro de Portugal";
 "GMove +: Um programa de intervenção para promover a atividade física e a
qualidade de vida da população idosa da Guarda";
A estes, há ainda a acrescentar a presença de docentes do IPG em mais 9 projetos liderados
por outras instituições, como o IP Bragança, IP Viseu, IP Castelo Branco, o IP Tomar e a
Universidade de Aveiro.
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De referir ainda as atividades de

I&D em desenvolvimento, no âmbito do Acordo de

Entendimento celebrado entre o IPG e a Universiti Teknologi Malaysia, para desenvolvimento
de um laboratório de pesquisa colaborativo e supervisão no desenvolvimento do projeto
intitulado "Cuda-based Machine Learning Algorithms Library" da responsabilidade daquela
universidade.
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3.1.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
A internacionalização tem vindo a ser assumida como um vetor nuclear do presente e do
futuro do nosso Instituto, cuja relevância se viu significativamente acrescida com a publicação
do Estatuto do Estudante Internacional que permite a vinda de estudantes estrangeiros para
frequentarem todo um curso, e não apenas períodos de mobilidade.
Estas atividades, e sobretudo a captação de novos estudantes, não são todavia consentâneas
com políticas exclusivamente economicistas, pelo que o IPG deve estar preparado para
assumir os encargos desta estratégia. A recente experiência relativa ao concurso de
estudantes internacionais para o ano letivo que agora se vai iniciar, mostra que há
potencialidades que convém explorar e que o investimento poderá ter resultados quase
imediatos. O Brasil, e os países africanos de língua portuguesa, apresentam-se, no momento,
como os mercados onde o IPG mais facilmente poderá recrutar novos estudantes. No primeiro
caso, será necessário desenvolver e investir em ações comunicacionais, enquanto no
segundo, o reforço e alargamento de parcerias institucionais, nomeadamente com Câmaras
Municipais, serão as ações mais importantes.
Assim, o IPG deverá procurar alargar o número de redes que coordena ou integra, em especial
aumentando acordos de mobilidade de estudantes e de estágios em todos as suas ofertas
formativas, procurando estabelecer projetos integrados com empresas e outras entidades do
setor privado, numa ótica de cooperação e de mútua vantagem, alargando os intercâmbios já
existentes com o Brasil e com África, sem descurar novas áreas geográficas e novas
oportunidades, nomeadamente na América Latina e Asia, potenciando a atratividade dos
nossos cursos, especialmente em áreas de formação altamente competitivas no âmbito do
novo quadro legal de acolhimento de alunos estrangeiros.
Em termos nacionais, prevê-se o reforço do trabalho colaborativo que englobe todos os
Institutos Politécnicos, estando prevista a realização do 2º Encontro dos Gabinetes de
Relações internacionais de todos os IP, a realizar no IP de Beja, atividade suportada por uma
candidatura aprovada para apoio à implementação da estratégia e ações de
internacionalização dos politécnicos19.
Como tradução da preocupação do IPG pelo reforço da Internacionalização do IPG e da sua
oferta formativa e do seu relacionamento internacional, particularmente ao nível da
mobilidade da sua comunidade, e do desenvolvimento de projetos estruturantes ao serviço da
19

POCI-02-0752-FEDER-014933 - Internacionalização do Ensino Superior Politécnico Português
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região e do seu tecido empresarial e cultural, as principais linhas de atuação a serem
desenvolvidas neste eixo estratégico incluem:
 A participação do Instituto em redes temáticas de intercâmbio no âmbito do ensino,
investigação e empreendedorismo, em domínios em que o IPG possua massa crítica e
capacidade de afirmação diferenciada, incluindo a participação e organização de
“Programas de Mobilidade”. Em execução encontra-se a realização de programas
similares, mas dirigidos a estudantes brasileiros, em parceria com universidades do
Brasil e Institutos Federais, que incluem ainda o estabelecimento de programas de
“Dupla Titulação”, nomeadamente nas áreas da Contabilidade, Gestão, Engenharia
Civil, Desporto e Hotelaria/Restauração;
 O reforço da mobilidade de docentes, estudantes e não docentes no âmbito de
programas Europeus e Internacionais, com abrangência a todas as áreas e sectores do
Instituto, reforçando o programa de apoio financeiro à mobilidade internacional;
 A oferta de formação em línguas estrangeiras, promovendo a crescente
implementação do ensino de unidades curriculares em inglês, constituindo todavia,
como pré-condição, a melhoria das competências linguísticas do corpo docente;
 Assegurar as melhores condições de acolhimento e integração de estudantes
estrangeiros, os quais deverão constituir-se como “embaixadores” do IPG, melhorando
as capacidades e condições das residências e apartamentos do Campus;
 Promover atitudes favoráveis à mobilidade e internacionalização do corpo docente,
desenvolvendo iniciativas como seminários internacionais, congressos e outros
eventos, que permitam a vivência de experiências internacionais por parte da
comunidade académica do Instituto;
 Promover formações de curta duração no âmbito das línguas estrangeiras e de
Português para estrangeiros;
 Alargar e acelerar o processo de tradução e adaptação do portal WEB do IPG para
língua Inglesa.

O IPG obteve financiamento nos seguintes projetos, que permitem fomentar a sua estratégia
de internacionalização e cooperação:
 Projeto Tempus - SEHUD - Architecture and Sustainable Development Based on eco
Humanistic Principles &Advanced Technologies Without Losing Identity;
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 Projeto Erasmus+: TELESEICT – Teaching and Learning in Special Education with
Information and Communication Technologies;
 Projeto Erasmus+: Integrated Football -The new frontier of Sport for All;
 Projeto de Internacionalização do Ensino Superior Politécnico, financiado pelo Portugal
2020, em colaboração com outros Institutos Politécnicos do Pais;
 Projeto Erasmus + de Mobilidades Individuais para Pessoal Docente, Não Docente e
Estudantes que no presente ano letivo foi apresentado pelo Consórcio Erasmus
Centro, do qual o IPG é uma das instituições fundadoras;
 Projeto ICM (International Credit Mobility) foi apresentado pelo referido Consórcio e
visa a mobilidade docente e de estudantes de e para países não europeus.
Estes projectos permitem consolidar a internacionalização da instituição e o trabalho em rede
com outras IES e parceiros, promovendo uma maior mobilidade de docentes, investigadores
Estudantes e Funcionários. Consequentemente potencia-se o trabalho colaborativo, em
projectos e investigação aplicada, fortalecendo a afirmação do IPG, enquanto Instituição de
Ensino, Investigação e Transferência de conhecimento.
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3.1.4. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
No modelo organizacional e estatutário atual, o Instituto deve estar dotado de uma estrutura
organizativa em que a responsabilidade e a decisão estejam organizadas de forma partilhada.
Isto requer o reconhecimento e respeito pela competência dos diferentes órgãos e a
delegação de competências nos órgãos de gestão das Escolas, de modo a proporcionar um
desempenho institucional eficiente, sem todavia nunca deixar de perder de vista o todo, em
favorecimento das partes.
Para além das regras, auditorias e inspeções, a que por lei estamos sujeitos, e que, como é
evidente, temos de cumprir, pretendemos acelerar e consolidar a implementação do sistema
de controlo interno, através do desenvolvimento de ferramentas informáticas e, sobretudo,
da formação adequada dos recursos humanos. O Conselho de Gestão, com as competências
que lhe são atribuídas pela lei e pelos Estatutos, terá de conduzir a gestão, em particular no
que diz respeito à parte financeira e aos recursos humanos, com o maior rigor possível,
evitando desperdícios e rentabilizando os meios disponíveis.
Face aos esforços e investimentos efetuados ao nível da formação dos docentes e do
desbloqueio dos mecanismos (concursos) de progressão dos docentes, a contratação de
especialistas ou individualidades de reconhecido mérito profissional como docentes
convidados, a tempo parcial, para além de constituírem um fator de enriquecimento de
competências, deverão, no futuro, ser o principal instrumento de fortalecimento e prestígio do
IPG, no que diz respeito à composição do seu corpo docente.
Ao nível da Ação Social serão tomadas as medidas mais adequadas para garantir um
desempenho sensível e adequado às realidades, sem prejuízo da sua eficiência e
sustentabilidade. Ao nível alimentar mantem-se o modelo de gestão/exploração que tem sido
seguido ao nível do serviços de Cantina, funcionando com os recursos humanos e meios dos
SAS. Ao nível dos bares, mantem-se a concessão da sua exploração, que se iniciou em janeiro
de 2015. Prossegue a preocupação com a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a
satisfação dos seus utentes e uma política de preços “controlados” de um “cabaz de bens” que
se consideram essenciais, assim como uma oferta de venda em máquinas, que permite a
qualquer hora os utentes acederem a bens alimentares.
Considera-se ser preciso reforçar um conjunto de medidas transversais a todas as unidades
que possam servir de suporte ao desenvolvimento integrado da nossa instituição, incluindo-se
neste eixo:
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 Continuar a apostar na formação profissional dos funcionários não docentes do
Instituto, através de uma melhor articulação entre os funcionários e as chefias diretas,
de modo a reforçar as suas competências e a dotá-los de ferramentas para um
desempenho profissional de qualidade, a par de um desenvolvimento pessoal
equilibrado;
 Rever e atualizar os regulamentos orgânicos do PG e dos SAS, no sentido de os
adequar a realidade atual e perspetivas de organização futura;
 Abrir concursos para chefias intermédias, e outras categoriais que se considerem
adequadas, previstas nos estatutos e regulamento orgânico;
 Reposicionar nas carreiras os funcionários por via de mobilidade e de acordo com o
seu mérito;
 Adequar o número de colaboradores às reais necessidades de cada uma das unidades
orgânicas e serviços, eliminando tarefas repetitivas mas dotando-os de recursos em
número, qualificações e categorias profissionais adequadas. Neste contexto, em 2017
terá que ser equacionada a possibilidade de abertura de concursos para assistentes
operacionais que reforcem e assegurem as tarefas de limpeza ou, em alternativa,
recorrer novamente à contratação externa, ainda que limitada, de uma empresa
especializada para realização de algumas destas atividades;
 Serão continuados os incentivos que premeiem a produção científica de qualidade e
sobretudo as ações e projetos de transferência de conhecimento e prestação de
serviços para a sociedade;
 A abertura de concursos para o pessoal docente deve decorrer de forma controlada,
em função das disponibilidades financeiras, sem prejuízo de ser garantido o equilíbrio
entre as diferentes categorias, áreas científicas e de formação, de forma a alcançar os
rácios previstos na lei e que podem condicionar a acreditação externa dos cursos. Face
às carências em áreas específicas, prevê-se a abertura de concurso par recrutamento
de professores ou especialistas nas áreas da Hotelaria e da Restauração;
 Continuar o esforço de promoção da melhoria da acessibilidade das instalações e dos
equipamentos do Instituto a pessoas com deficiência;
 Definir um sistema que permita o acompanhamento permanente dos indicadores de
gestão já existentes e o desempenho das atividades e serviços do Instituto;
 Promover uma política de gestão orçamental sustentável, nomeadamente,
fomentando a obtenção de novas fontes de financiamento e utilizando de forma
racional todos os recursos que o Instituto tem ao seu dispor - Candidatura para
financiamento complementar dos novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais,
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Candidaturas a programas de Cooperação Territorial (POCTEP), Candidaturas ao
Turismo (Turismo Centro e CCDRC), Candidaturas á Eficiência Energética (POSEUR),
Candidaturas a Programas de Empreendedorismo;
 Manter o apoio ao trabalho do Provedor de Estudante, assegurando condições
necessárias ao desenvolvimento da sua ação;
 Apoiar o desenvolvimento e a ação da Biblioteca através de uma gestão integrada dos
seus recursos que tenha em atenção as especificidades das suas extensões, com a
preocupação de responder ás necessidades de atualização do acervo bibliográfico
proposto pelos docentes;
 Apoiar o Centro de Informática do IPG, assegurando a ampla acessibilidade e
disponibilidade dos recursos e serviços de informática e da rede em condições
adequadas de desempenho, capacidade e segurança e garantindo a sua permanente
adequação às necessidades da comunidade académica do Instituto. Conscientes da
rápida obsolescência das tecnologias e sistemas informáticos, das exigências e
solicitações cada vez maiores, e da insuficiência dos recursos humanos disponíveis,
serão desencadeados os mecanismos tendentes ao recrutamento de novos
colaboradores para esta área;
 Concretização das atividades e investimentos previstos e aprovados no âmbito de uma
candidatura ao SAMA (Medidas transversais de racionalização das TIC) que se encontra
em execução (Racionalização das Comunicações; Disponibilização de Serviços na
Cloud; Virtualização de Desktops; Implementação e Migração para Soluções em
Software Livre)20;
 Implementação de uma plataforma de Gestão Académica "SIGARRA", para
substituição do atual sistema de gestão académica, tendo já sido desativada a
plataforma Blackboard o que permite uma poupança anual superior a 30.000€;
 Desenvolver um Plano de formação com ações sobre Gestão Académica (Sigarra) para
os vários serviços do IPG;
 Manter e melhorar o sistema de comunicação interna, promovendo a
disponibilização, a todos os interessados, de toda a informação adequada sobre as
decisões tomadas, nomeadamente nos órgãos centrais do Instituto (Presidente,
Conselho Geral, Conselho Superior de Coordenação, Conselho de Gestão, Conselho de
Avaliação e Qualidade, etc);

20

POCI-50-2016-01 - MAP-IPG2020 : Modernização Administrativa do IPG para 2020
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 Estabelecimento de parcerias com agentes comerciais e outros, com o objetivo de
criar condições favoráveis à aquisição de produtos e serviços importantes para os
estudantes, pessoal docente e não docente.

As infraestruturas de aprendizagem constituem-se conjugando o espaço físico com a
capacidade dos professores e o seu envolvimento nas atividades de ensino, investigação e
extensão. As deficiências estruturais podem muitas vezes afetar o rendimento dos alunos e
dificultar o trabalho dos professores. De facto, a necessidade de boas infraestruturas não
termina apenas nos objetos ou equipamentos específicos de cada área, de cada laboratório,
ela abarca toda a instituição, desde a entrada até a saída e passa por áreas de lazer,
alimentação e sustentabilidade.
Para 2017, não se prevendo financiamentos complementares específicos para obres e
manutenções, as eventuais intervenções revestirão sobretudo o caracter de reparação ou
melhoramento de pequenos espaços à exceção da ESTH e da Piscina onde a urgência de
intervenção na cobertura exige outros esforços. Ao nível dos melhoramentos consideram-se
prioritário o seguinte:
 Continuação da recuperação e adaptação das instalações da Escola Superior de
Saúde, nomeadamente a recuperação dos espaços da antiga cozinha bem como o
apetrechamento de laboratórios/salas de simulação, específicos ao ensino da
enfermagem e das praticas de farmácia e transformação de 2 salas em auditórios (já
contratualizada e cuja execução se prevê para o 1º trimestre de 2017;
 Estruturação e equipamento de laboratórios e oficinas de apoio aos novos Cursos de
Técnicos Superiores Profissionais e de apoio à prestação de serviços à comunidade,
que se espera possam vir a ser financiados pelo Programa Operacional do Centro
(Centro 2020);
 Renovação das condutas de aquecimento, dos edifícios da ESS e melhoria dos circuitos
 Cobertura da ESTH e melhoria das salas em termos de pinturas, isolamentos e tetos;
 Melhoria da sinalética/informação do campus que identifique as unidades orgânicas,
os espaços/equipamentos, os laboratórios e os serviços;
 Conservação e reabilitação da rede viária do Campus do IPG;
 Apetrechamento e adaptação de edifício par uma Residência de Estudantes em Seia
em articulação com a Autarquia local: efetuada a consulta pública ao mercado, e
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protocolado o apoio da Câmara Municipal de Seia, aguarda-se, e espera-se, a
necessária autorização para aluguer do imóvel por parte da Direção Geral de Tesouro e
Finanças por forma a que a residência possa abrir no 2º semestre do ano letivo em
curso ou, no limite, no início do próximo ano letivo;
 Melhoria do sistema de informação e vigilância ativo e suportado nas tecnologias de
informação e comunicação campus e residências dos SAS/IPG;
 Manutenção dos edifícios, nomeadamente de fachadas da ESTG, e equipamentos
associados a o funcionamento da Unidade Orgânica.

Em termos de eficiência energética, e considerando os custos com os diversos edifícios e
equipamentos, haverá um esforço na promoção da utilização de energias renováveis
associadas à eficiência energética nos espaços do IPG. Neste contexto serão desenvolvidos
procedimentos para a celebração de contrato de gestão de eficiência energética, ao
abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, para a implementação de medidas de
eficiência energética – Candidatura PROSEUR 2016/17– Campus IPG + Residências +
ESTH21.

Com este projeto, procura-se a implementação de sistemas de gestão energética e de
equipamentos de calor suportados em energias renováveis, que permitam uma redução
substancial dos gastos com energia, promovendo a introdução de um projecto integrado e
sustentado, com painéis solares térmicos, fotovoltaicos e a substituição integral da
lumiaria por Leds.

21

Tendo sido apresentada a respetiva candidatura em finais de 2016 que abrange os edifícios do
campus do IPG e SAS, espera-se submeter segunda candidatura com as medidas de eficiência energética
para a ESTH.
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3.2.

Recursos

3.2.1. Recursos Humanos

Os recursos humanos disponíveis à data de 31 de Dezembro de 2016 são de 360, repartidos
por 163 não docentes e 207 docentes. Para 2017 prevê-se o alargamento de pelo menos mais
5 colaboradores, que permitam responder às necessidades de serviço e colmatar saídas de
anos anteriores, quer por términus de contrato, quer por aposentação. Em termos efetivos
verifica-se o acréscimo de dois colaboradores na área da informática e de três assistentes
técnicos, mantendo-se os valores nos SAS. Ao nível dos docentes (ETI) verifica-se uma
estabilidade do corpo docente, quer em número, quer na relação contratual com a instituição.

Efetivos em 31/12/2016

Efetivos Previstos para 2017

Cargo/carreira/categoria
SAS
Presidente
Vice-presidente
Administrador

1

Diretor de Serviços

IPG

SAS+IPG

1

1

2

2

1

2

1

Chefe de Divisão

SAS

IPG

SAS+IPG

1

1

2

2

1

2

1

1

1

0

2

2

1

Técnico superior área jurídica

1

1

1

1

Técnico superior área de BAD

1

1

1

1

21

24

23

27

Especialista de informática

7

7

9

9

Técnico de informática

1

1

1

1

Coordenador técnico

1

1

1

1

Técnico superior

3

4

Assistente Técnico

3

44

47

3

44

47

Encarregado de pessoal auxiliar

3

1

4

3

1

4

Assistente operacional

38

33

71

37

31

38

48

115

163

48

119

167

Total

Quadro 8: Recursos humanos – Funcionários não docentes

Relativamente ao pessoal docente, os dados são constantes no 1022 e permitem identificar
uma estabilidade do corpo docente, com tendência para o decréscimo do pessoal docente em
regime de tempo parcial e um acréscimo de Professores Adjuntos por via da conclusão de
Doutoramentos, bem como de novas contratações para suprir carências diagnosticadas nas
avaliações da A3ES. O número de Professores Coordenadores terá também tendência em

22

Incluem os docentes que se encontram em funções dirigentes
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aumentar, como resultado do progresso académico-cientifico obtido e superação de carências
em termos de coordenação e áreas científicas.

A previsão para 2017, nomeadamente em termos da composição de algumas categorias
(professores adjuntos, assistentes e pessoal docente convidado) é em grande parte incerta e
condicionada pela conclusão, ou não, do doutoramento, por parte de alguns docentes
abrangidos pelo período transitório.
Previsão
2017

Efetivos em Dezembro de 2016

Categorias
ESECD

ESTG

ESS

ESTH

IPG

IPG

1
4
27
0
5
5
6
2

0
9
60
3
10
3
12
1

0
3
18
0
14
1
0
3

0
1
9
0
7
0
1
3

1
17
114
3
36
9
19
9

1
17
118
2
36
9
16
8

50

98

39

21

207

207

Total docentes em %

24,15%

47,34%

18,84%

9,66%

100,00%

Total docentes ETI

46,96

92,63

29,81

15,95

185,35

Total docentes ETI em %

25,34%

49,98%

16,08%

8,61%

100,00%

Prof. Coordenador Principal
Prof. Coordenador
Prof. Adjunto
Prof. Adjunto Equiparado
Prof. Adjunto Convidado
Assistente
Assistente Equiparado
Assistente Convidado
Total docentes

Quadro 9: Recursos humanos – docentes

3.2.2. Recursos Financeiros

Quanto aos recursos financeiros, há que notar que para 2017, os recursos financeiros
provenientes do Orçamento de Estado (OE) são nominalmente superiores aos de 2016,
decorrente da reposição salarial dos funcionários públicos, mas, em termos reais, não existe
qualquer acréscimo da dotação.
À semelhança do ocorrido em 2016, tendo em conta os pressupostos que estiveram na base
da elaboração dos orçamentos (anexo I), importa desde já ter em consideração que a dotação
do Orçamento de Estado terá ainda assim que ser objeto de reforço porquanto, se regista um
acréscimo de despesas imposto por alterações legais constantes na Lei do OE de 2017 e que
não estavam previstas no momento da apresentação da proposta de orçamento, para além de
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que o Orçamento do IPG continua a ser deficitário, ainda que este défice seja previsivelmente
inferior ao de 2016. Exemplos de acréscimo de despesa não prevista, e não orçamentada, são
por exemplo o impacto do aumento do salário mínimo nacional, ou o aumento do subsídio de
refeição. De notar, como novidade, que foi constituído um “fundo de reserva”, sob a
responsabilidade da DGES, no valor aproximado de 3 milhões de euros resultante da
contribuição de cerca de 1% do orçamento de cada instituição, o qual servirá para fazer face a
eventuais défices estruturais dos Institutos politécnicos.
Assim, mais do que o rigor dos números (que na realidade serão certamente superiores, tando
do lado da receita como da despesa(, importa ter presente o seguinte:
i)

A dotação do OE, como vem sendo recorrente é insuficiente para garantir as
despesas com pessoal, sendo por consequência necessário recorrer a receitas
próprias, maioritariamente representadas pelas propinas pagas pelos estudantes;

ii)

Por via da transição automática de categoria decorrente da aplicação do “período
transitório” aplicável aos docentes, prevê-se um aumento, continuado, dos
encargos com remunerações, exclusivamente motivado por este regime;

iii)

Dada a rigidez da despesa, serão promovidos esforços de diversificação das fontes
de financiamento, por via da prestação de serviços, desenvolvimento de projetos e
respetiva candidatura a fundos nacionais e europeus;

iv)

Assim, é de referir que aos valores constantes nos mapas aprovados pela Lei do
Orçamento de Estado, que se resumem na página seguinte, haverá que somar
verbas provenientes de várias candidaturas a fundos nacionais e europeus, já
aprovadas, nomeadamente:
 financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais ao POCH
(Programa Operacional do Capital Humano) e PO Centro 2010;
 projetos de I&D candidatados no âmbito do programa de valorização dos
politécnicos;
 candidatura aprovada ao SAMA;
 projeto da internacionalização dos institutos politécnicos e do projeto
Poliempreende, etc.

Quanto aos Serviços de Ação Social, cujo orçamento tem sido ao longo dos últimos anos
insuficiente para cumprir a sua missão, prevê-se que seja necessário o seu reforço através da
transferência interna de verbas do IPG, procurando-se, em simultâneo agilizar a sua gestão no
sentido de incrementar receitas.
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RECEITAS

DESPESAS
ORÇAMENTO DE ESTADO

Rubricas

IPG

Transferências Correntes-OE
Transferências Capital - OE
Sub-Total OE

SAS

10.656.089,00 €
-

€

10.656.089,00 €

IPG+SAS

391.880,00 €
-

€

391.880,00 €

Rubricas

IPG

11.047.969,00 € Despesas correntes
-

€ Despesas com pessoal

11.047.969,00 €

Sub-Total OE

SAS
-

€

IPG+SAS
-

€

-

€

10.656.089,00 €

391.880,00 €

11.047.969,00 €

10.656.089,00 €

391.880,00 €

11.047.969,00 €

ORÇAMENTO DE RECEITAS PRIVATIVAS (RP)
Propinas

2.533.392,00 €

-

€

Taxas e multas diversas

180.794,00 €

-

€

180.794,00 €

Venda de bens e serviços

408.233,00 €

605.905,00 €

1.014.138,00 €

Receitas projetos comunitários

488.654,00 €

-

€

488.654,00 €

2.000,00 €

-

€

2.000,00 €

Fundação Ciência e Tecnologia (FCT)
Outras Transferências e Receitas
Sub-Total RP
Défice orçamento previsto
TOTAL (OE+RP)

2.533.392,00 € Despesas correntes

62.013,00 €

100.000,00 €

3.675.086,00 €

705.905,00 €

4.380.991,00 €

629.476,00 €

42.271,00 €

671.747,00 €

14.960.651,00 €

1.140.056,00 €

16.100.707,00 €

€

Despesas com pessoal

2.243.408,00 €

214.248,00 €

2.457.656,00 €

Aquisição de bens/serviços

1.529.654,00 €

468.178,00 €

1.997.832,00 €

211.500,00 €

51.000,00 €

262.500,00 €

Transferências correntes
Outras despesas correntes

162.013,00 € Despesas de Capital
Sub-Total RP

20.000,00 €

-

€

20.000,00 €

300.000,00 €

14.750,00 €

314.750,00 €

4.304.562,00 €

748.176,00 €

5.052.738,00 €
-

TOTAL (OE+RP)

Quadro 10: Recursos Financeiros para 2017
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IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de atividades para 2017 procura estabelecer um conjunto diversificado de ações e
atividades que visam a promoção e valorização do IPG e suas Unidades Orgânicas, nas suas
vertentes de formação, investigação, cultura, relação com a sociedade e economia,
tecnologias, prestação de serviços e mobilidade. A sua estruturação, em torno dos eixos
estratégicos de desenvolvimento, permite promover relacionamentos transversais, em termos
de saberes e competências, e potenciar sinergias de conjunto, ao integrar a globalidade das
ações desenvolvidas pela Presidência, Escolas, Gabinetes e Serviços.
A sua execução, à semelhança de anos anteriores, será orientada nas suas opções de gestão,
pelas alterações, ao nível interno, da organização resultante da aplicação de regulamentação e
legislação em vigor, as orientações no âmbito do regime de carreiras e de remunerações dos
trabalhadores que exerçam funções públicas, as alterações no estatuto da carreira do pessoal
docente do ensino superior politécnico, as recomendações e regulamentações emanadas da
Tutela e pelas normas constantes na lei do Orçamento de Estado de 2017 e correspondente
Decreto-Lei de Execução Orçamental.
A política do MCTES e a lógica de funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES) - desencadeando processos de avaliação e acreditação de todos os
cursos em funcionamento-, exigem o desenvolvimento de procedimentos relativos à sua
adequação às exigência e orientações produzidas, perante contextos de crescente exigência
formativa, de transferência de conhecimento, de cooperação institucional e diversificação das
fontes de financiamento.
Esta realidade exige um trabalho cooperante entre Escolas e Serviços, a consolidação de
actividades de docência, com investigação e prestação de serviços e uma maior disponibilidade
para participação em projetos com IES congéneres e a comunidade.
A implementação dos diversos procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade
(SIGQ), têm permitido gerar informação de monitorização das formações e sua qualidade,
promovendo a sua melhoria continua e o reconhecimento efetivo das formações ministradas,
aspetos a continuar e melhorar. A este nível tem-se verificado um incremento de informação,
com base em inquéritos e relatórios, que permitem conhecer a realidade do ensino, a
investigação, a relação com a parceiros e empregadores. Tem-se verificado um
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reconhecimento SIGQ e a sua mais-valia para os processos de acreditação de cursos das
diversas unidades orgânicas e o seu interesse crítico na acreditação junto da A3ES.
A qualidade e a excelência constituem argumentos estratégicos determinantes para a
consolidação e expansão do IPG, quer ao nível formativo, técnico e cultural, quer nas relações
que se estabeleçam com a sociedade, a economia e o ambiente. A instituição procura
enfrentar o futuro, reforçando a sua identidade, fortalecendo a sua missão, qualificando os
seus recursos e promovendo os saberes e competências com base na excelência e num ensino
e investigação tendencialmente aplicado. Procura-se, ainda uma investigação tendencialmente
aplicada e uma colaboração cada vez mais próxima com empresas, centros de investigação e
outras instituições de ensino nacionais e internacionais.
A imagem do IPG e a sua capacidade de comunicar vem sendo reforçada, com a
operacionalização de estratégias conducentes à divulgação do Instituto, sua oferta formativa,
atividades de investigação e prestação de serviços, bem como do seu envolvimento em
eventos científicos, técnicos, culturais e desportivos em prol de uma formação cada vez mais
ativa e colaborativa com a comunidade. Procura-se fortalecer a promoção e divulgação pelos
canais adequados e para os espaços e públicos cujo interesse seja evidenciado.
A partilha e transferência de conhecimento têm ganho expressão, materializado em diversos
protocolos nacionais e internacionais e no desenvolvimento e de projetos e de candidaturas,
com diversos parceiros regionais.
A estratégia de promoção Institucional e das formações ministradas deve ser reforçada, no
sentido de alcançar públicos nacionais e internacionais, em particular da lusofonia, com o
envolvimento dos diversos parceiros, criando condições favoráveis para a sustentabilidade da
Instituição e da estrutura organizacional – Económica e Social - da região.

[56]

Plano de Atividades do IPG - 2017

Anexo I: Atividades Previstas para 2017
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

EI

II Oficina de trabalho Contextos
do envelhecimento ativo

No formato de oficina de trabalho continuar a
proporcionar aos nossos alunos o
desenvolvimento de competências com vista ao
bem estar da população idosa.

Direção de Curso
Gerontologia

N.º de participantes inscritos

40

6º PlayMath

Realização de um conjunto de ateliês com enfase
nos jogos matemáticos. Estes servirão para
promover a ligação entre os seguintes
intervenientes:
- o curso de EB;
- o curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e
Ensino do 1ºCEB;
- os professores e os alunos das escolas do 1ºCEB
da cidade da Guarda que estão envolvidos nas
UC's de IPP e de PES

Pedro Tadeu;
Elisabete Brito;
Florbela Rodrigues

Nº de alunos do 1ºCEB envolvidos >80

80

Visita de Estudo

Visita guiada à Torre de Menagem e Centro
Histórico da Guarda com vista à promoção de
conhecimento da História de Portugal na sua
relação com a História local. Público alvo 1º ano de
EB .

Urbana Bolota

Nº de Alunos

15

FCW

EA

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

1 de 18

Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

EI

Estimular para a leitura através da dramatização,
promovida pelo autor, de contos infantis.
Público envolvido: Curso de EB, Cursos de
Dramatização de contos infantis
Mestrado em Educação, Alunas de PES e
respetivas turmas de estágio (pré-escolar e 1º
CEB).TeSP de ACJ. Agrupamento de escolas AEAA
da Guarda.

Isabel Portugal,
Filomena Velho,
Florbela Rodrigues,
Elisabete Brito,
Urbana Bolota.

EA

A Escola Raiz é uma escola particular que tem um
referencial educativo de modo a dar sentido e
lógica a todo o trabalho que nesta se realiza.
Assim, sendo uma escola de orientação
construtivista, implementa como modelo
pedagógico o modelo HighScope, em todos os
anos de escolaridade, da creche ao 2º CEB. Público
envolvido: EB, Mestrado de Educação e TeSP de
ACJ.

Florbela Rodrigues,
Elisabete Brito e
Filomena Velho

Visita de Estudo

EI

Aprofundar as relações externas com Instituições e
Dinamização de feiras com
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
pequenas intervenções no
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
âmbito teatral, músical e artes
a prestação de serviços junto dos públicos
Rosário Santana;
plásticas: Feira de emprego no
envolvidos.
Filipa Teixeira;
Nerga; Qualifica: Feira de Ensino
Com a participação activa junto do público
Simone dos Prazeres
Superior na Exponor no Porto;
pretende-se o contacto e a captação de futuros
Feira Ibérica de Turismo na
alunos para os cursos da ESECD/IPG.
Guarda;

Eventos e Iniciativas

EI

Exposição dos trabalhos dos
alunos no foyer do TMG

Aprofundar as relações externas com Instituições
carenciadas e a sociedade civil para reforçar a
nossa capacidade de intervenção junto da
comunidade, dinamizando a prestação de serviços
Simone dos Prazeres
junto dos públicos envolvidos.
Com a participação activa junto do público
pretende-se o contacto e a captação de futuros
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo a Lisboa

Eventos e Iniciativas
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Visita a museus e outros espaços de âmbito
cultural, relacionados com a língua, literatura e
cultura portuguesas

Ana Margarida
Fonseca

Nº de alunos/professores envolvidos
200

<

200

Nº de alunos

50

N.º de iniciativas de animação e promoção

5

N.º de inscritos/participantes

35

N.º de inscritos/participantes

40
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Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

EI

EA

EA

EA

EI

EA

Participação em eventos
promovidos pela Biblioteca
Municipal Eduardo Lourenço

Os alunos do 2º e 3º anos de EB participarão nos
eventos (workshops, palestras, exposições) no
âmbito da literatura e cultura portuguesas.

Ana Margarida
Fonseca

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática da
Língua Portuguesa (3º ano de Educação Básica), a
realizar, provavelmente, no dia 09-01-2017, entre
Visita de estudo ao Podium
as 17:30h e as 19:30h, com o objetivo de contactar
Academia do Conhecimento (Av.
Filipe Saraiva e Mário
com uma instituição de apoio ao estudo e
Meleiro
Cidade de Salamanca, nº 37 e 41 explicações a fim de os alunos observarem
Guarda)
criticamente atividades pedagógicas relacionadas
com a sua formação atual e possível desempenho
profissional futuro.

N.º de inscritos/participantes

40

Nº de Alunos

15

Visita de Estudo

Visita à Cercig da Guarda com o objetivo de
proporcinar o contacto com diferentes realidades
educativas. Público envolvido: 1º ano de Educação
Básica e TeSP de ACJ.

Urbana Bolota

Nº de Alunos

25

Apresentação de uma
dramatização para o público
infantil. (local a definir)

Promover a importância das artes na
educação./Aprofundar as relações externas com
Instituições e a sociedade civil para reforçar a
nossa capacidade de intervenção junto da
comunidade, dinamizando a prestação de serviços
junto dos públicos envolvidos.

Filipa Teixeira

N.º de inscritos/participantes

30

N.º de exposições realizadas

4

N.º de inscritos/participantes

40

Exposição dos trabalhos dos
alunos pelas instalações da
ESECD;

Exposição dos trabalhos dos
alunos no Museu Municipal da
Guarda
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Promover a importância das artes na educação.
Mostrar à comunidade educativa os trabalhos
realizados no âmbito da Expressão Plástica.
Simone dos Prazeres
Público envolvido: Curso de EB, Curso de Mestrado
em Educação, Curso de ASC.

Promover a importância das artes na
educação./Aprofundar as relações externas com
Instituições e a sociedade civil para reforçar a
capacidade de intervenção junto da comunidade,
dinamizando a prestação de serviços junto dos
públicos envolvidos.

Simone dos Prazeres
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Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo à fábrica de
lanifícios dos Tavares

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a capacidade de
intervenção junto da comunidade, dinamizando a Simone dos Prazeres
prestação de serviços junto dos públicos
envolvidos.

Eventos e Iniciativas

EI

Participação na FIT´2017

Aprofundar as relações externas com Instituições e
Elisabete Brito,
Florbela Rodrigues,
a sociedade civil para reforçar a capacidade de
Filomena Velho
intervenção junto da comunidade.

Projetos, Protocolos e Parcerias

Eventos e Iniciativas

PPP

EI

N.º de inscritos/participantes

25

N.º de iniciativas de promoção/animação
cultural

4

Dinamização de sessões de expressão dramática
junto de um grupo de reclusos do estabelecimento
prisional da Guarda. Posterior recolha de cartas
escritas pelos reclusos.Inserção da recolha de
dados obtidos junto dos reclusos, na construção
de um exercício performativo./Aprofundar as
relações externas com Instituições e a sociedade
civil para reforçar a nossa capacidade de
intervenção junto da comunidade, dinamizando a
prestação de serviços junto dos públicos
envolvidos. Com a participação activa junto do
público pretende-se o contacto e a captação de
futuros alunos para os cursos de ASC.

Filipa Teixeira

N.º de protocolos/parcerias ativos

1

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
Ensaios e apresentação extrade intervenção junto da comunidade, dinamizando
aulas, de um "exercício Teatral",
a prestação de serviços junto dos públicos
para o público em geral,em
envolvidos.
espaço a ceder pelo Municipio da
Com a participação activa junto do público
Guarda.
pretende-se o contacto e a captação de futuros
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

Filipa Teixeira

N.º de atividades/ações realizadas

2

Workshop de Formação e
Apresentação de um exercício
performativo para e com o
público do EPRGuarda.
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Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

EI

EA

EA

Dinamização de feiras com
Aprofundar as relações externas com Instituições e
pequenas intervenções no
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
âmbito teatral, músical e artes de intervenção junto da comunidade, dinamizando
Rosário Santana;
plásticas: Feira de emprego no
a prestação de serviços junto dos públicos
Filipa Teixeira;
Nerga; Qualifica: Feira de Ensino
envolvidos.
Simone dos Prazeres
Superior na Exponor no Porto;
Com a participação activa junto do público
Feira Ibérica de Turismo na
pretende-se o contacto e a captação de futuros
Guarda;
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

5

Ainda a
decorrer

Rosário Santana;
N.º de ações extracurriculares realizadas por
Filipa Teixeira;
UTC
Simone dos Prazeres

1

Ainda a
decorrer

Filipa Teixeira

N.º de ações extracurriculares realizadas por
UTC

4

Rosário Santana e
Filipa Teixeira

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Filipa Teixeira

N.º de ações extracurriculares realizadas por
UTC

2

Dinamizar a participação dos alunos em
N.º de ações extracurriculares realizadas por
actividades extracurriculares com o
Simone dos Prazeres
UTC
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

1

Visita de Estudo

Conhecer o Museu da Música, o Museu Nacional
do Teatro e, o Museu do Traje nas suas várias
vertentes: arquitetura, funcionalidades e
programação artística.

Atividades de Expressão
Dramática junto do público
idoso.

Aplicação de exercícios de estimulação cognitiva,
sensorial e física junto da popução idosa/
Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
a prestação de serviços junto dos públicos
envolvidos.

Apresentação do livro "Fundação
Dinamizar a participação dos alunos em
Lapa do Lobo - lugar de
actividades extracurriculares com o
educação, autonomia e
FCW
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
cooperação" da autoria de Rui
percurso escolar.
Fonte

EA

Formação "Jogos e dinâmicas
para pessoas da 3.ª idade",
orientado por Elizabete
Fernandes

EA

Workshop de Origami

EA

Visita de estudo ao Museu
Municipal da Guarda
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Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

Conhecer o Museu da Guardae promover a
participação dos alunos em actividades
extracurrilares com o enriquecimento da sua
formação ao longo do seu percurso escolar.

Simone dos Prazeres

N.º de atividades/ações realizadas

N.º de ações extracurriculares realizadas por
UTC

1
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Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

EI

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
Exposição dos trabalhos dos
a prestação de serviços junto dos públicos
Simone dos Prazeres
alunos nas instalações da ESECD
envolvidos.
Com a participação activa junto do público
pretende-se o contacto e a captação de futuros
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

N.º de atividades/ações realizadas

1

EI

Exposição dos trabalhos dos
alunos no Centro Cultural da
Guarda

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
a prestação de serviços junto dos públicos
Simone dos Prazeres
envolvidos.
Com a participação activa junto do público
pretende-se o contacto e a captação de futuros
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

N.º de atividades/ações realizadas

1

Exposição dos trabalhos dos
alunos no foyer do TMG

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
a prestação de serviços junto dos públicos
Simone dos Prazeres
envolvidos.
Com a participação activa junto do público
pretende-se o contacto e a captação de futuros
alunos para os cursos da ESECD/IPG.

N.º de atividades/ações realizadas

1

Visita de Estudo Salamanca

Dinamizar a participação dos alunos em
Rosário Santana;
actividades extracurriculares com o
N.º de ações extracurriculares realizadas por
Filipa Teixeira;
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
UTC
Simone dos Prazeres;
percurso escolar. Os alunos participam e
enriquecem as suas aprendizagens nos diferentes Florbela Rodrigues
dominios das expressões.

1

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

1

EI

EA

EI

Dia Aberto dos Cursos da ESECD
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Rosário Santana;
Direcção da ESECD

N.º de inscritos/participantes
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Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

Apresentação de uma
Aprofundar as relações externas com Instituições
dramatização/teatro de
político-administrativas, municipais, académicas,
FCW fantoches para o público infantil,
empresariais e a sociedade civil para reforçar a
na ludoteca da Biblioteca
nossa capacidade de intervenção.
Municipal da Guarda.

EA

EA

Filipa Teixeira;
Simone dos Prazeres

N.º de participantes inscritos

1

Visualização do filme "O Circo"
de Charles Chaplin nas
instalações do TMG.

Introdução do plano nacional de cinema para
Simone dos Prazeres
posterior aplicação na área da Expressão plástica.

N.º de inscritos/participantes

25

Visita/observação de contextos
educativos diversos

Na UC de Análise Prática de Contextos
Profissionais, os alunos deslocam-se a instituições
Florbela Rodrigues e
educativas diversas(Creche, JI, 1º CEB, CAO, TMG)
Elisabete Brito
a fim de observarem e refletirem sobre contextos
profissionais diferenciados.

N.º de atividades académicas realizadas

10

EI

Atividades de Expressão
Dramática

Aprofundar as relações externas com Instituições e
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade
de intervenção junto da comunidade, dinamizando
a prestação de serviços junto dos públicos
envolvidos.

EI

CABALGATA DE REYES DE
SALAMANCA

Evento cultural relacionado com as tradições e a
língua espanhola para aprofundar os seus
conhecimentos da UC de LE - opção espanhol.

Florbela Rodrigues,
Rosário Santana,
Filipa Teixeira,
Elisabete Brito

N.º de atividades/ações realizadas

1

FCW

Viagem de estudo

Câmara Municipal de Lisboa.
Centro Cultural de Belém.
Protocolo e Comunicação.

Joaquim Brigas
Handerson Engrácio

N.º de participantes inscritos

30

Viagem de estudo

Faculdade de Ciências Sociais e Comunicação
Universidade de Vigo. Congresso Internacional de
Comunicação, Protocolo e Imagem Pública.
Pontevedra. Abril/Maio 2017.

Joaquim Brigas

N.º de participantes inscritos

30

FCW
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Filipa Teixeira

N.º de atividades/ações realizadas

1
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Eventos e Iniciativas

EI

Apresentação de livros

No âmbito do IV Ciclo de Conferências em
Comunicação, 2º semestre do ano letivo 20162017

Joaquim Brigas

N.º de sessões/reuniões realizadas

2

Eventos e Iniciativas

EI

Seminários

Seminário de Comunicação e Protocolo, 2º
semestre do ano letivo 2016-2017, no âmbito do
IV Ciclo de Conferências em Comunicação

Joaquim Brigas

N.º de inscritos/participantes

50

Joaquim Brigas

N.º de inscritos/participantes

120

Eventos e Iniciativas

EI

Seminários

II Seminário Internacional de Comunicação e
Imagem Pública, 1º semestre do ano letivo 20172018, no âmbito do V Ciclo de Conferências em
Comunicação

Ensino e Aprendizagem

EA

Produção de conteúdos
radiofónicos para o programa IPG
FM

No âmbito da UC de Comunicação Radiofónica

Pedro Simões

N.º de atividades académicas realizadas

10

Eventos e Iniciativas

EI

Seminários

Seminário de Comunicação e Media

Joaquim Brigas

N.º de inscritos/participantes

50

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Seminário de Pedagogia do
Desporto “Profissões do
Desporto e Formação”

Seminário de Pedagogia do Desporto,
desenvolvido no âmbito do protocolo com a
Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto

Teresa Fonseca

N.º de inscritos/participantes

60

Formação, Cursos e Workshops

Evento formativo destinado a treinadores de
FCW 2º Congresso de Futebol IPG AFG futebol bem como aos estudantes da licenciatura
em Desporto e mestrado emCiências do Desporto

Nuno Serra; Pedro
Esteves; Carlos
Sacadura

N.º de inscritos/participantes

> 100

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Convenção de Fitness da ESECD

Dois dias de ações de formação de curta duração
em áreas específicas do fitness. Serão convidados
formadores reconhecidos nas respetivas áreas

Bernardete Jorge;
Natalina Casanova;
Jorge Casanova

N.º de inscritos/participantes

> 100

Curso Breve de Scouting

Curso de formação breve sobre o Scouting no
Futebol (10h) direcionado para treinadores de
Futebol e estuantes da licenciatura em Desporto e
Mestrado em Ciêncisa em Desporto

Pedro Esteves

Grau de satisfação dos participantes (escala
de 1 a 5)

>4

Formação, Cursos e Workshops

FCW
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Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

FCW

FCW

EA

Curso Breve centrado ensino do
Voleibol

Curso de formação sobre o processo de treni e
UTC- DE e Associação
ensino apresndizagem em escalções de formação
Voleibol da Guarda
na modalidade de Voleibol

N.º de inscritos/participantes

>20

Curso de formação em Futebol
integrado

Este curso visa capacitar professores de Educação
Física e Técnicos de Desporto para a
implementação e promoção do futebol integrado,
enquanto modalidade desportiva de inclusão
social. O curso pretende formar técnicos e árbitos
específicos para esta modalidade

Carolina Vila-Chã;
Pedro Esteves;
Natalina Casanova;
Nuno Serra

N.º de inscritos/participantes

>20

Visitas de Estudo

Visita à Cidade de Futebol da Federação
Portuguesa de Futebol e Estrutura de Unidade de
Controlo do Treino do Centro Desportivo do Jamor
para estudantes do 2º ano de licenciatura de
Desporto

Pedro Esteves

Grau de satisfação dos participantes na visita
Média > 4
de estudo (escala de 1 a 5)

Visita de estudo a dois ginásios com
reconhecimento a nível nacional (Cadeia Solinca e
Box de Corossfit)para estudantes do 2º ano de
licenciatura de Desporto

Carolina Vila-Chã;
Beranrderte Jorge

Grau de satisfação dos participantes na visita
Média > 4
de estudo (escala de 1 a 5)

Ensino e Aprendizagem

EA

Visitas de Estudo

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de Estudo - Serra de
Gredos

Caminhada média/alta montanha no âmbito do
CTESP de Monhtanha e da licenciatura de
Desporto (alunos do 3º ano)

Caminhadas em altitude ( Rota do Javali; - Rota do
Carvão; Subida do cântaro)
Visita de Estudo - Serra da Estrela
no âmbito do CTESP de Monhtanha e da
licenciatura de Desporto (alunos do 3º ano)

Ensino e Aprendizagem

EA

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de Estudo -Penha Garcia

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de Estudo -Mação via
Ferrata
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Escalada em Rocha natural, no âmbito do CTESP
de Monhtanha

Mação Via Ferrata, no âmbito do CTESP de
Monhtanha.

Natalina
Casanova,Jorge
Casanova

N.º de inscritos/participantes

50

Natalina
Casanova,Jorge
Casanova

N.º de inscritos/participantes

50

Natalina
Casanova,Jorge
Casanova)

N.º de inscritos/participantes

20

UTC - DE (Natalina
Casanova,Jorge
Casanova

N.º de inscritos/participantes

20
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EA

Barragem do Caldeirão
Atividades Náuticas

Desenvolvimento de atividades Náuticas

Jorge Casanova

N.º de inscritos/participantes

50

FCW

Ação de formação em Ski

Atividade desenvolvidana Serra da Estrela

Jorge Casanova; GFCD

N.º de inscritos/participantes

50

FCW

Visita de estudo a uma cidade
espanhola

Aprofundar os conhecimentos culturais e
linguísticos castelhanos

Florbela Rodrigues+
1 docente de CRP, 1
de CM e 1 de
Desporto.

N.º de atividades/ações realizadas

1 ou 2
dia(s)

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo a uma cidade
espanhola

Aprofundar os conhecimentos culturais e
linguísticos castelhanos

Florbela Rodrigues+
1 docente de CRP, 1
de CM e 1 de
Desporto.

N.º de atividades/ações realizadas

1 ou 2
dia(s)

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de estudo a um Atelier de
Fotografia

Visita a Atelier de Fotografia, para verificar a
metodologia e processo utlizado num estúdio
profissional de fotografia

Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Workshop de Instalações
Interativas

Workshop de Instalações Interativas

Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Workshop de Fotografia

Workshop de Fotografia

Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Workshop de Vídeo

Workshop de Video

Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Ensino e Aprendizagem

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops
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Eventos e Iniciativas

EI

Multimeeting 2017

Evento Anual do Curso de Comunicação
Multimédia, subordinado ao tema:
«O Multimédia como ferrramenta de Promoção».
Encontro entre múltiplos atores: alunos, artistas,
professores, profissionais e responsáveis de
empresas e instituições.
Partilha de saberes em múltiplas áreas da
Comunicação/Multimédia

Eventos e Iniciativas

EI

Exposição Multimédia

exposição de Trabalhos dos alunos de CM,
Promoção do curso

Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de eventos realizados

3

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de Estudo ao Jornal O
Interior

Contacto com o ambiente, organização e tarefas
da redação de um jornal.

António Pissarra

Grau de satisfação dos participantes na visita
de estudo (escala de 1 a 5)

80%

Ensino e Aprendizagem

EA

Visita de Estudo à Rádio Altitude

Contacto com o ambiente, organização e tarefas
da redação de uma rádio.

António Pissarra

Grau de satisfação dos participantes na visita
de estudo (escala de 1 a 5)

80%

EI

Visita de estudo a Salamanca

Visita de estudo englobando a Casa Lis e as suas
colecções de Art Noveau e Art Déco; a empresa
Globalia Artes Gráficas - design gráfico, impressão
e merchandizing; o jornal La Gaceta e a Rádio e
Televisão de Castela e Leão. Nota: esta acção está
aberta à participação dos alunos da licenciatura de
Comunicação Multimédia.

António Pissarra

Número de alunos

100%

FCW

Workshop Equipamentos
fotográficos

Oficina de trabalho sobre manutenção, limpeza e
reparação de equipamentos fotográficos.

António Pissarra

Número de alunos

100%

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops
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Direçao do Curso de
Comunicação
Multimédia

N.º de oradores participantes
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

DE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

GÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Eventos e Iniciativas

Cód.

EI

EI

FCW

EI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Recolha de Alimentos

Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

Rosário Santana ;
Elisabete Brito

N.º de ações de promoção realizadas

3

Got Talent

Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

Rosário Santana;
Filipa Teixeira;
Simone dos
Prazeres;
Elisabete Brito

N.º de ações de promoção realizadas

1

Workshops

Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

Rosário Santana;
Filipa Teixeira ;
Simone dos
Prazeres

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

4

Concerto Solidário

Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

Rosário Santana;
Filipa Teixeira;
Simone dos
Prazeres;
Elisabete Brito

N.º de ações de promoção realizadas

1
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Executada?

Resultado
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Eventos e Iniciativas

EI

Apresentação Teatral Solidária

Dinamizar a participação dos alunos em
actividades extracurriculares com o
enriquecimento da sua formação ao longo do seu
percurso escolar.

N.º de eventos realizados

1

N.º de participantes inscritos

100

N.º de participantes inscritos

45

N.º de ações concretizadas

3

Carolina Vila-Chã;
Seminário internacional desenvolvido em
Nuno Serra; Natalina
colaboração com centro de estudos da criança da
Casanova; Rosa
universidade do Minho
Tracana

N.º de participantes inscritos

200

Congresso Técnico e Científico desenvolvido em Teresa Fonseca; Jorge
parceria com A Federação de Andebol de Portugal Casanova; FPA; GFCD

N.º de participantes inscritos

120

Taxa de execução das atividades previstas

100%

O projeto IPGym visa a promoção da prática de
atividade física entre os elementos da comunidade
LABMOV| IPGYM IPG. Têm um funcionamento semelhante ao de
Natalina Casanova
um ginásio de atividade física, disponibilizando,
(Diretora Técnica) e
aos seus membros aulas de grupo,
Bernardete Jorge
acompanhamento em sala de exercício, avaliação
e prescrição do exercício físico.

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Projeto IPGym

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Projeto Guarda +65 anos em
parceria com a CMG

visa promover a prática de atividade física contribuin

PPP

Atividades de solidariedade em
colaboração com a CMG

Colaboração ativa em eventos promovidos da
Câmara Municipal da Guarda e instituições de
solidariedade, em diversas atividades físicodesportivas

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

XIII Seminário Internacional de
Educação Física, Lazer e Saúde

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC 2º Congresso Ibérico de Andebol

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Filipa Teixeira

Carolina Vila-Chã;
Estagiários IPGym

Bernardete Jorge e
Natalina Casanova

Nome do Projeto: Iniciativas innovadoras para el
impulso del envejecimiento activo en la región
LABMOV: Carolina
EuroACE (EuroAGE).Entidade Proponente: Centro
Vila-Chã (IR-IPG).
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres- Membros da Equipa:
Projeto de investigação
Espanha; Entidades Parceiras: Cluster
Mário Costa; Natalina
Transfronteiriço (em avaliação)
Sociosanitario de Extremadura, Universidad de
Casanova; Pedro
Extremadura, Universidade Coimbra, Instituto
Esteves e Carlos
Carreto (ESTG)
Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico
da Guarda
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Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos, Protocolos e Parcerias

LABMOV: - Carolina
Vila-Chã (IR); Nuno
Serra; Pedro Esteves
UTC-Informática:
GMovE+: Um programa de intervenção para
Carlos Brigas ESSpromover a atividade física e a qualidade de vida
IPG: -Ermelinda
da população idosa da Guarda. Entidade
Marques; Agostinha
Proponente: IPG; Entidades Parceiras: ULS da
Corte; José Valbom
Guarda, Câmara Municipal da Guarda,IPCB; IPVC
IPCB: Paulo Gonçalves
IPVC: Pedro Bezerra
CMG: Alexandra
Fonseca

PPP

Projetos de Investigação
Científica e Desenvolvimento
Tecnológico (IC&DT). Programa
de Modernização dos Institutos
Politécnicos (em avaliação)

PPP

Projetos de Investigação
Científica e Desenvolvimento
Trails4Health: biophysical characterization of
Tecnológico (IC&DT). Programa hiking trails as a tool for regional development and
de Modernização dos Institutos
health promotion.
Politécnicos (em avaliação)

LABMOV: - Mário
Costa(IR); Natalina
Casanova; Jorge
Casanova|UTCInformática: Noel
Lopes

Avaliações fisiológicas e funcionais de atletas da
LABMOV: Carolina
Guarda contribuindo para a melhoria do
Vila-Chã; Faber
rendimento desportivo. As avaliações serão pagas, Martins; Mário Costa;
obedecendo a um precário estabelecido pelo
Natalina Casanova;
LABMOV e aprovado superiormente.
Nuno Serra; Pedro
Esteves

Taxa de execução das atividades previstas

100%

Taxa de execução das atividades previstas

100%

Nº de avaliações efetuadas

10

Não especificado

NE

Prestação de serviços

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projeto de investigação

Implicações do treino de força reativa na
performance de jovens futebolistas, no âmbito de
tese de mestrado.

LABMOV: Carolina
Vila-Chã; António
Barbosa

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

Projeto de investigação

Efeito de diferentes metodologias de treino na
função neuromuscular, capacidade funcional e
qualdiade de vida dos idosos, no ambito da linha
de investigação do LABMOV

LABMOV: Carolina
Vila-Chã; Nuno Serra

N.º de trabalhos científicos submetidos

3

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC
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Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projeto de investigação

Atividade eletromiográfica em exercícios terrestres LABMOV: Carolina
Vila-Chã; Mário Costa
e aquáticos, no âmbito de tese de mestrado.

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projeto de investigação

Avaliação do padrão cinemático e neuromuscular
LABMOV: Carolina
em exercícios de halterofilismo, no âmbito de tese
Vila-Chã; Mário Costa
de mestrado.

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

PPP

Projeto Percepção Viual e
Performance Arbitral

Implementação de um programa de avaliação da
performance do árbitro de Futebol, envolvendo
uma parceira com o Conselho de Arbitragem da
Fedração Portuguesa de Futebol.

LABMOV: Pedro
Esteves

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

1

Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreende que objetiva
o estímulo ao empreendedorismo dos estudantes
da ESECD com vista à submissão de projetos a
concurso.

LABMOV: Pedro
Esteves

N.º de inscritos/participantes

>2

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

Eventos e Iniciativas

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

EI

IPEC

IPEC

Projeto de Investigação

Desenvolvimento de um programa de avaliação e
promoção do talento desportivo em estudantes do
LABMOV: Pedro
Esteves, Carlos Marta
2º CEB, no âmbito de projeto de investigação
financiado

Projeto de Investigação

Avaliação do impacto associado à utilização de
jogos reduzidos vs jogos pré-desportivos sobre o
desempenho desportivo de jovens futebolistas, no
âmbito de tese de mestrado

LABMOV: Pedro
Esteves

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

Avaliação do impacto associado à implementação
de um programa de treino diferencial sobre o
desempenho desportivo de jovens futebolistas, no
âmbito de tese de mestrado

LABMOV: Pedro
Esteves

N.º de participações em eventos científicos

1

Atividades de revisão de científica de manuscritos LABMOV Carolina Vilasubmetidos para revistas científicas com revisão
Chã; Mário Costa;
N.º de artigos científicos revistos/avaliados
por pares
Pedro Esteves

>6

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projeto de Investigação

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Revisão Científica

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projeto de investigação
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Modelo de prescrição de treino complementar
para a melhoria da condição física de surfistas.

LABMOV: Mário
Costa

N.º de trabalhos científicos submetidos

2
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Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Colaboração na organização de
atividades do Desporto Escolar

Regional de Multiatividades de Aventura e Ar
Livre; Quadro Competitivo de multiactividades e
Ar livre;Prova de Pista - Apuramento para o
Regional ; Megasprinter - Apuramento para o
Nacional

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Colaboração na organização de
eventos desportivos - CMM

Colaboração na organização do Trail Manteigas

Natalina Casanova;
Jorge Casanova

N.º de ações concretizadas

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Componente de Marketing de
um Plano de Negócios

O Objectivo é o desenvolvimento de um plano de
negócios empreendedor.

Teresa Felgueira

Relatórios produzidos

100%

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Componente Financeira de um
Plano de Negócios

O Objectivo é o desenvolvimento de um plano de
negócios empreendedor.

Catarina Alves

Relatórios produzidos

100%

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Componente Legal de um Plano
de Negócios

Participação dos alunos no concurso nacional anual de
empreendedorismo, o Poliempreende, da
responsabilidade do Poli Entrepreneurship Innovation
Network - PIN, da qual o IPG faz parte

Rosário Dolgner

Número de projetos

50%
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Faber Martins;
Natalina Casanova

N.º de ações concretizadas

5
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Visita a Hanzeschool Groningen
(dependente da aprovação do
projeto de investigação)

Visita enquadrada no ambito do projeto GmovE+
com o intuito de melhor conhecer um do projetos
de intervenção, de maior sucesso internacional,
dedicado ao incremento da prática de atividade
física pela população idosa (GLAM model

Carolina Vila-Chã

Taxa de execução das atividades previstas

100%

Ensino e Aprendizagem

EA

ERASMUS docente (dependente
da aprovação superior)

ERAMUS teaching mission em instituições com
convénio internaconal com o IPG

Mário Costa

N.º de programas de mobilidade
internacional realizados (in e out)

1%
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Informação e Comunicação

IC

Apresentação do Logótipo de
CPOE

Apresentação do logótipo de CPOE aquando do
primeiro evento realizado pelo curso. Distribuição
de pins com o logótipo no âmbito de ocasiões
especiais.

Handerson
Engrácio

N.º de campanhas de comunicação
realizadas

3

Eventos e Iniciativas

EI

FIT 2017

Representação e divulgação do IPG/ESECD na Feira
Ibérica de Turismo. Maio 2017

Handerson
Engrácio

N.º de campanhas de comunicação
realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Torneio de caráter desportivo

atividade desportivo de âmbito
competititvo/participativo

LABMOV - IPGym Natalina Casanova e
Bernardete Jorge

N.º de inscritos/participantes

60

Eventos e Iniciativas

EI

Aulas abertas à comunidade

Atividades promocionaisassocoadas ao programa
IPGym

LABMOV - IPGym Natalina Casanova e
Bernardete Jorge

N.º de inscritos/participantes

50
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

A parte da imagem com o ID de relação rId1 não foi encontrada no ficheiro.

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Investigação, publicação e
eventos científicos

Investigação de docentes

UTC de
Informática

N.º de artigos científicos apresentados

5

TV

Laboratório de Estatística e
Decisão (LED)

Criação de um laboratório que agregue os esforços
dos docentes da área e outros que trabalhem
frequentemente com estatística. O laboratório
terá dois objetivos: apoiar os trabalhos internos
que requerem apoio estatístico e prestar serviços à
comunidade apresentando-se como uma mais-

José Salgado
Cecília Rosa

Taxa de concretização dos objetivos

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Associação Portuguesa de
Geólogos (APG) e Fedération
Européenne de Geologues (FEG)

Validação à análise curricular e profissional no
âmbito CNA da Associação Portuguesa de
Geólogos e da Fedération Européenne de
Geologues

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

Candidatura n.º 23720 a Projeto relacionado com
Project H2020
o estudo da Sustentabilidade do Lítio na Região da
Projeto de investigação científica
Guarda, a ser desenvolvido, sob coordenação da
PPP
e Desenvolvimento Tecnológico
docente Ana Antão, por docentes da área de
ciências geográficas.

Ana Antão e Área
de Ciências
Geográficas

Taxa de aprovação de projetos

100%

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de artigo

Publicação de artigo científico em Atas de
Congresso

Ana Antão

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de artigos em revista
internacional ISI

Elaboração e submissão de artigos científicos para
publicação em revista registada
internacionalmente no ISI-Web of Science

Elisabete Soares

N.º de publicações científicas

1

Transversal
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Transversal

TV

Conclusão de Doutoramneto

Entrega e Defesa do doutoramento

Elisabete Soares

Taxa de concretização dos objetivos

100%

Transversal

TV

Prestação de serviços ao exterior

Realização de trabalhos no âmbito da área de
ciências geográficas

Maria Elisabete
Santos Soares

N.º de estudos/projetos
técnicos/diagnósticos/planos realizados

3

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de artigo em revista
internacional

Publicação na Revista Journal of Hydrology and
Hydromechanics (aguardar aceitação)

Elisabete
Monteiro

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Participação em
Congresso/Conferência
Internacional

Participação em Conferência Internacional na área
da Tese de Doutoramento

Elisabete
Monteiro

N.º de participações em eventos científicos

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Participação em cursos de curta
duração, congressos,
conferências, seminários ou
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos
entre todos os participantes/palestrantes, com
vista ao desenvolvimento da
qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente

Maria João
Gomes

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

3

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de trabalhos de
investigação, em publicações
científicas internacionais

Difusão externa do conhecimento, através do
desenvolvimento da investigação e da produção
científica

Maria João
Gomes

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Comunicações Científicas em
Conferências

Apresentação de comunicações em eventos
cientificos

Maria João
Gomes

N.º de comunicações científicas
apresentadas

2

Maria João
Gomes

Taxa de execução das atividades previstas

1

Miguel Lourenço

N.º de projetos de I&DT promovidos e
realizados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

PPP

IPEC

Elemento da equipe de trabalho do Projeto
Projeto EnMovi – Envelhecer em
EnMovi – Envelhecer em Movimento: A Dinâmica
Movimento: A Dinâmica dos
dos Centros Antigos em parceria com IPCB
Centros Antigos.

Conceção de um equipamento
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Desenvolvimento e construção de um
equipamento de corte e gravação por laser portátil
para utilização em ambiente laboratorial e em
ações de divulgação no exterior
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Artigos submetidos a
conferências e a revistas
internacionais

Artigos publicados em actas de conferências
internacionais e artigos aprovados para publicação
ou publicados em revistas internacionais

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projetos, Protocolos e Parcerias

Estabelecimento de parceria com o SMAS da
Estabelecimento de parceria com
o SMAS da Guarda para permitir Guarda para permitir o estágio de 2 alunos neste
PPP
organismo, designadamente no serviço de
o estágio de 2 alunos neste
controlo de fugas e perdas de água.
organismo

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Projetos, Protocolos e Parcerias

Miguel Lourenço

N.º de publicações científicas

4

Nuno Melo

N.º de ações concretizadas

2

Prestação de serviços analíticos Ensaios para determinação da qualidade de águas,
para entidades externas
águas residuais, solos, folhas

Pedro Rodrigues

N.º de ações concretizadas

400

PPP

Controlo analítico da qualidade
da água da piscina do IPG

Realização de ensaios físico-químicos e
microbiológicos da água da piscina do IPG

Pedro Rodrigues

N.º de ações concretizadas

24

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Realização da monitorização da
qualidade do ar da Guarda

Realização de ensaios físico-químicos e biológicos
através de unidade móvel

Pedro Rodrigues

N.º de ações concretizadas

12

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de artigos em revistas
científicas

Em resultado de trabalhos de investigação, a
publicação de artigos científicos em revistas da
especialidade, com arbitragem.

Pedro Rodrigues

N.º de artigos científicos apresentados

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Como revisor em algumas revistas científicas de
Revisão de artigos científicos em circulação internacional, é frequente a solicitação
IPEC
por parte dos editores de algumas revistas para a
revistas científicas
revisão de artigos científicos.

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de artigos em revistas
científicas

Publicação de artigos científicos em revistas da
especialidade, com arbitragem.

José Carlos
Almeida

N.º de artigos científicos apresentados

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Comunicações Científicas em
Conferências

Apresentação de comunicações em eventos
cientificos

José Carlos
Almeida

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1
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Pedro Rodrigues N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2
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Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em Projecto de
PPP Reabilitação do Colégio de Aldeia
da Ponte

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP Prestação de serviços ao exterior Realização de certificações energéticas de edifícios

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Artigos científicos publicados

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

José Carlos
Almeida

N.º de ações concretizadas

1

José Carlos
Almeida

N.º de ações concretizadas

10

Investigação e Desenvolvimento

José Loureiro

N.º de publicações com ISBN

1

Autor de artigos em atas de
congressos internacionais

Publicação de artigos com vista ao
desenvolvimento da investigação e à valorização
do conhecimento

Fátima David

N.º de publicações com ISBN

3

IPEC

XXVII Jornadas Hipano-Lusas de
Gestión Cientifica

Participação com apresentação de comunicação

Fátima David

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

12ª Conferência Ibérica de
Sistemas e Tecnologias de
Informação

Participação com apresentação de comunicação

Fátima David; Rute
Abreu

N.º de artigos científicos apresentados

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

XIX Congreso AECA

Participação com apresentação de comunicação

Fátima David; Rute
Abreu

N.º de artigos científicos apresentados

2

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Participação em workshops e
cursos de formação

Participação em workshops e cursos de formação
na área do empreendedorismo e criatividade

Teresa Felgueira

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

participação em eventos
científicos

Participação com apresentação de comunicação

Teresa Felgueira

N.º de trabalhos científicos submetidos

6
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Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

participação em eventos
científicos

Participação com revisão de comunicações

Teresa Felgueira

N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2a3

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Publicação de Livro

Elaboração de proposta de publicação com base
nos trabalhos dos alunos - UC de Estratégia

Francisco Tomé

N.º de publicações com ISBN

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

XXVII Jornadas Hispano-Lusas,
Alicante, Espanha

envio e apresentação de comunicação

Catarina Afonso Alves

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

revisão de artigos para
publicação

revisão de artigos

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

publicação numa revista

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Catarina Afonso Alves N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2

publicação de artigo cientifico

Catarina Afonso Alves

N.º de publicações científicas

1

publicação de artigos/ensaios

Elaboração de proposta de publicação

Helena Saraiva

N.º de trabalhos científicos submetidos

3

IPEC

Submissão de trabalhos

Apresentação de trabalhos a conferências e
Congressos

Helena Saraiva

N.º de trabalhos científicos submetidos

6

IPEC

Publicação de trabalhos de
investigação, em publicações
científicas internacionais com
revisão por pares

Difusão externa do conhecimento, através do
desenvolvimento da investigação e da produção
científica

Maria Manuela
Natário

N.º de publicações científicas

3

IPEC

Participação em cursos de curta
duração, congressos,
conferências, seminários ou
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos
entre todos os participantes/palestrantes, com
vista ao desenvolvimento da qualidade e
investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente.

Maria Manuela
Natário

N.º de comunicações científicas
apresentadas

2
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IPEC

Participação em cursos de curta
duração, congressos,
conferências, seminários ou
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos
entre todos os participantes/palestrantes, com
vista ao desenvolvimento da qualidade e
investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente.

Maria Manuela
Natário

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Participação em projetos de
investigação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos
entre todos os participantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Maria Manuela
Natário

N.º de cooperações no âmbito de projetos

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

XXVII Jornadas Hipano-Lusas de
Gestión Cientifica

Participação com apresentação de comunicação

Lúcia Marques

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

XXVII Jornadas Hipano-Lusas de
Gestión Cientifica

Participação em Conferência

Ascensão Braga

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

IPEC

Publicação de trabalhos de
investigação, em publicações
científicas internacionais com
revisão por pares

Publicação de artigos com vista ao
desenvolvimento da investigação e à valorização
do conhecimento

Ascensão Braga

N.º de publicações com ISBN

1

EI

Participaçã0 no concurso
Poliempreende

Tutora de equipas

Teresa Felgueira

N.º de atividades/ações realizadas

1

PPP

Revisão de artigos e
comunicações

Conferências e Revistas científicas

Helena Saraiva

N.º de artigos científicos revistos/avaliados

4

EI

Participação como oradora

Participação em iniciativas como oradora

Helena Saraiva

N.º de atividades/ações realizadas

2

PPP

Projeto de Investigação em
Parceria

Projeto no âmbito de enraízamento de
Investimentos / Políticas Públicas

Helena Saraiva e
Elisa Figueiredo

N.º de ações de cooperação interegional

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Eventos e Iniciativas

Projetos, Protocolos e Parcerias

Eventos e Iniciativas

Projetos, Protocolos e Parcerias
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Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

XXVII Jornadas Hipano-Lusas de
Gestión Cientifica; 12ª
IPEC
Conferência Ibérica de Sistemas e
Tecnologias de Informação

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Rute Abreu; Fátima
David

N.º de artigos científicos revistos/avaliados

8

Dinamização e consolidação do Promoção do desenvolvimento da investigação e à
"Projeto de Cidadania Fiscal"
valorização do conhecimento

Rute Abreu

N.º de ações aprovadas

5

Projetos, Protocolos e Parcerias

Sabugal + Social: Coordenação e
Implementação de Sistema de
Promoção do desenvolvimento da investigação e à
PPP Gestão de Qualidade; Municipio
valorização do conhecimento
da Guarda: Promoção do Guia do
Investidor

Rute Abreu

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

European Accounting Association
Annual Conference; Annual
IPEC
Conference -Global Institute of
Corporate Governance

Rute Abreu

N.º de artigos científicos apresentados

2

Revisão científica de comunicações

Participação com apresentação de comunicação

-

-

-

-

-
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

A parte da imagem com o ID de relação rId1 não foi encontrada no ficheiro.

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Formação, Cursos e Workshops

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Cód.

Designação da Atividade

FCW

Robótica para todos

EI

15ª Edição do Concurso Robô
Bombeiro

EI

EI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Indicador

Meta

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

>30

UTC de Informática

N.º de eventos realizados

1

Curso de verão - Eu sou
Engenheiro

Promover junto dos alunos do ensino secundário e
profissional, que apresentam dúvidas
relativamente ao percurso académico superior que UTC de Informática Natália Gomes
querem seguir, um conjunto de atividades que
lhes permite experimentar as diversas áreas da
engenharia. A realizar em julho 2017.

N.º de eventos realizados

1

Cibersegurança 2017

Apresentar um conjunto de palestras relacionadas
com a temática da cibersegurança promovendo o
UTC de Informática seu debate e conhecimento junto do sector
Natália Gomes
privado e administraçaõ pública. A realizar a 15 de
março de 2017.

N.º de eventos realizados

1
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Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Dar formação a alunos do ensino secundário e
professores tendo em vista capacitar esses alunos UTC de Informática e professores para construirem um robô.

Realização da 15ª Edição do Concurso Robô
Bombeiro a ter lugar em Julho de 2017.

Executada?

Resultado
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JEI'17

As Jornadas de Engenharia de Informática são um
evento anual, organizado por alunos de
Engenharia Informática, composto por painéis
com oradores de renome, workshops com formato
UTC de Informática
do tipo hands-on, visitas a laboratórios e uma
exposição tecnológica inseridas nas diversas áreas
do curso. As JEI’ 2017 realizam-se a 20 e 21 de
abril 2017.

N.º de eventos realizados

1

FCW

3ª Edição do Concurso
Consultores por um Dia

Competição dirigida aos alunos do Mestrado em
Computação Móvel e do 3º ano de Engenharia
Informática. O objectivo desta iniciativa é
proporcionar aos estudantes um contato direto UTC de Informática Carlos Carreto
com a realidade das empresas e das organizações,
em particular no que se refere aos desafios
tecnológicas que estas enfrentam. A data prevista
é maio 2017.

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Eventos e Iniciativas

EI

Visitas de estudo

Realização de visitas de estudo que permitam dar
a conhecer aos alunos a realidade empresarial e
cultural.

UTC de informática

N.º de visitas de estudo realizadas

8

Eventos e Iniciativas

EI

30 anos do Curso de Engenharia
Informática

Comemoração dos 30 anos do curso de
engenharia Informática. Realização Outubro ou
Novembro de 2017.

UTC de informática

N.º de eventos realizados

1

Eventos e Iniciativas

EI

Multimeeting

Evento anual

UTC de
informática+ESECD

N.º de eventos realizados

1

FCW

Multimédia

Realização de workshops na área da multimédia
(fotografia, vídeo)

UTC de informática

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

3

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

EI
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Iniciativa aberta a toda a comunidade que
pretende promover, através de apresentações de
docentes e/ou alunos da ESTH-IPG abordagens a
temas que contenham Matemática, reforçando o
paradigma do sistema de ensino-aprendizagem,
implicito no Processo de Bolonha.

José Alexandre
Martins

N.º de comunicações apresentadas

4

Formação, Cursos e Workshops

Curso de Preparação para Prova
de Matemática dos Alunos
FCW
Maiores de 23 Anos

Pretende-se com este curso preparar os alunos,
candidatos aos Cursos da ESTG, maiores de 23
Anos, para a prova de Matemática.

Joaquim Mateus
Cecília Fonseca
Natália Rodrigues
José Salgado

N.º de participantes inscritos

10

Formação, Cursos e Workshops

Curso de Preparação para prova
FCW de avaliação da capacidade dos
alunos candidatos aos TeSP

Pretende-se com este Curso preparar os alunos,
candidatos aos TeSP, para a prova de ingresso:
Matemática e/ou Física.

Joaquim Mateus
Cecília Fonseca
Natália Rodrigues
José Salgado

N.º de participantes inscritos

10

Formação, Cursos e Workshops

Curso de Preparação para as Pretende-se com este Curso preparar os alunos, ao
provas de Ciências Exatas e
abrigo do estatuto do estudante internacional,
FCW
Experimentais e Matemática dos para as provas de Ciências Exatas e Experimentais
Alunos Internacionais
e Matemática.

Joaquim Mateus
Cecília Fonseca
Natália Rodrigues
José Salgado

N.º de participantes inscritos

5

Formação, Cursos e Workshops

Curso de Preparação para a
Pretende-se com este Curso preparar os alunos, ao
prova de Ciências Exatas e
abrigo do estatuto dos concursos especiais, para
FCW Experimentais e Matemática para
as provas de Ciências Exatas e Experimentais e
os alunos dos Concursos
Matemática.
Especiais

Joaquim Mateus
Cecília Fonseca
Natália Rodrigues
José Salgado

N.º de participantes inscritos

5

José Salgado
Cecília Rosa

N.º de inscritos/participantes

50

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

EI

EI

Tarde da Matemática da ESTH

Esta iniciativa pretende promover, através de
apresentações dos docentes e convidados da
comunidade, uma abordagem aos temas
Ciclo de Seminários da Primavera
investigados pelos docentes envolvidos, expondo a
importância do conhecimento científico para a
compreensão da Natureza.
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Eventos e Iniciativas

EI

Semana da Ciência e Tecnologia

Atividade inserida no âmbito da Semana da
Ciência e Tecnologia organizada pela ESTG

José Salgado
Cecília Rosa

Ensino e Aprendizagem

EA

Curso de Formação Contínua

Atividade no âmbito da Formação Contínua de
Professores

José Salgado

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo

Visita de estudo a uma obra

Realização visitas de estudo

Realização de visitas de estudo, no âmbito das
seguintes disciplinas: Gestão e Tratamento de
Resíduos, Sistemas de Abastecimento e
Tratamento de Águas e Drenagem e Tratamento
de Águas Residuais, do Curso de Energia e
Ambiente

Eventos e Iniciativas

EI

Ensino e Aprendizagem

EA

Ensino e Aprendizagem

EA

Orientador ou co-orientador de
alunos de diferentes graus de Orientar e co-orientar alunos de cursos dos vários
níveis de ensino ministrados na ESTG.
ensino (TeSP, licenciaturas,
mestrados)

Elemento de Júri de avaliação de
provas académicas (licenciaturas, Integrar júris de provas de availação académicas
mestrados e doutoramentos)

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Grau de satisfação dos participantes (escala
de 1 a 5)

1

N.º de sessões/aulas realizadas

1

José Carlos Almeida

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Nuno Melo

N.º de visitas de estudo realizadas

3

Ana Antão

Número de orientações e co-orientações

4

Ana Antão

N.º de atividades académicas realizadas

6

12 de 22

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo

Visita de estudo ao LNEC e à Fabrica de
Geossinteticos

Ana Antão

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de estudo

Realização de visita de estudo

Elisabete Soares

N.º de visitas de estudo realizadas

1

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

Não especificado

EI

Palestra sobre Informação
Geospacial a partir de VANT

Pretende-se dar a conhecer a forma de obter e
António Monteiro, e
tratar Informação Geospacial a partir de VANT
Secção de Ciencias
(Veículos Aéreos Não Tripulados), convidando
geográficas
duas empresas especializadas nesta temática para
fazer demonstração.

Curso em software livre para SIGQGIS

Propõe-se organizar curso de formação, a ser
lecionado por um formador externo, para a
comunidade do IPG e da região da Guarda em
geral, com pagamento de inscrição pelos
participantes

Área de Ciências
Geográficas

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

FCW

Curso de Formação em
Ferramentas Google

Propõe-se organizar curso de formação na ESTG,
com duração de 1 dia, a ser lecionado por um
formador externo, para a comunidade do IPG e da
região da Guarda em geral, com pagamento de
inscrição pelos participantes

Área de Ciências
Geográficas

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

NE

Criação de um novo curso na
área científica das Ciencias
Geogáficas

Ampliação/atualização da oferta formativa

Maria João Gomes
Elisabete Soares
Elisabete Monteiro
Gloria Patricio Anónio
Monteiro

Submissão da proposta de novo curso

1

FCW
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Eventos e Iniciativas

Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

Informação e Comunicação

Eventos e Iniciativas

Oferecer um espaço de debate, partilha de
experiência e de conhecimento no domínio da
Informação Geoespacial (IG)

Maria João Gomes
Elisabete Soares
Elisabete Monteiro
Gloria Patricio Anónio
Monteiro

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

N.º de participantes inscritos

1

EI

Realização do II Forum de
Informação Geoespacial

FCW

Criação de cursos de
formação/atualização para
Engenheiros Técnicos

Ampliação/atualização da oferta formativa

Maria João Gomes
Elisabete Soares
Elisabete Monteiro
Gloria Patricio Anónio
Monteiro

EA

Organização de visita de estudo
no âmbito das Unidades
Curriculares de UOT, PTU e OT

Partilha de experiências e de conhecimento no
domínio do Urbanismo e do Ordenamento do
Território

Maria João Gomes

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Miguel Lourenço

N.º de visitantes em eventos realizados

40

N.º de ações de produção e difusão de
informação

3

EI

IC

EI

Atividades de demonstração de potencialidades
oferecidas pelo Fab Lab Guarda dirigidas a
Demonstrações realizadas no Fab
potenciais candidatos a frequentar cursos do IPG,
Lab Guarda dirigidas a visitantes
com especial incidência nos cursos de Design de
potenciais candidatos a
Equipamento e Engenharia Informática.
frequentar cursos do IPG
Demonstração de procedimentos e execução de
protótipos.
Participação em ações de
divulgação da oferta formativa
do IPG (ex: Futurália, Qualifica,
etc.)

Participação em ações de divulgação da oferta
formativa do IPG em eventos realizados no
exterior do IPG. Realização de demonstrações
recorrendo a equipamentos e à produção de
produtos durante a atividade proposta.

Miguel Lourenço

Visita de estudo

Visita de estudo ao Fab Lab Lisboa destinada aos
alunos de Design de Equipamento e de Engenharia
Informática da ESTG. Os alunos devem assistir pelo
menos a um workshop relacionado com a sua área
de estudos.

Miguel Lourenço
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Grau de satisfação dos participantes na visita GSmédio>
=3
de estudo (escala de 1 a 5)

14 de 22

Ensino e Aprendizagem

EA

Júri em provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas
académicas em diferentes graus de ensino, como,
por exemplo, CET, licenciaturas, mestrados, e
doutoramentos

Pedro Rodrigues

Conjunto de iniciativas e eventos de diversa
natureza (palestras, workhops, projeção de filmes,
Docentes da UTC de
concursos, entre outros), com o objetivo de
Línguas e Culturas
promovar a aprendizagem lúdica das línguas e
culturas.

N.º de intervenções realizadas

4

N.º de atividades/ações realizadas

5

N.º de visitas de estudo realizadas

5

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Eventos e Iniciativas

EI

Março das Línguas 2017

Eventos e Iniciativas

EI

Viagens de Estudo nas área da
gestão

Eventos e Iniciativas

EI

VII Jornadas de Gestão

Eventos e Iniciativas

EI

Visitas de Estudo

Visita à Empresa Celbi, na Figueira da Foz, com os
alunos de Marketing, no 1ºSemestre. Visita de
estudo com alunos TeSP GCI, no 2º semestre.

Ascensão Braga

N.º de visitas de estudo realizadas

2

Eventos e Iniciativas

EI

V Jornadas de Marketing

Realização da V Edição das Jornadas de Marketing.

Direção de Curso/UTC
de GE e ESTG

N.º de eventos realizados

1
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Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico e cultural nas áreas da gestão

Diretor do Curso de
Gestão

Realização das VII Jornadas de Gestão, em que se Diretor do Curso de
pretende desenvolver as competências científicas, Gestão/UTC de GE e
ESTG
tecnológicas e culturais nas áreas da gestão
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Formação, Cursos e Workshops

Eventos e Iniciativas

FCW

Workshop em
Empreendedorismo

Realização de workshop que visa abordar as
componentes: legal, marketing e financeira, de um
plano de negócios.

Teresa Felgueira

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

EI

Visitas de Estudo nas área da
Gestão e Markting

Realização de visita de Estudo a empresas.

Teresa Felgueira

N.º de visitas de estudo realizadas

1a2

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

2

Formação em sala de informática. instalação do
programa e análise das suas funcionalidades;
recolha de referências bibliográficas de diversas
Catarina Afonso Alves
fontes; importação / exportação de referências;
Integração do programa com o processador de
texto Word.

FCW

Formação Mendeley - da gestão
de referências bibliograficas à
rede social académica

Eventos e Iniciativas

EI

Organização de Evento Científico

Jornadas Luso Espanholas - organização

Helena Saraiva

N.º de eventos realizados

1

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de Estudo

Realização de visita de estudo para alunos de
Contabilidade e outros cursos.

Helena Saraiva

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Visita de Estudo

Visita de estudo para alunos de GRH.

Direção de Curso
e docente João
Leitão

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops
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Eventos e Iniciativas

EI

Visita de Estudo

Realização de visita de estudo para alunos de
Gestão e de Marketing.

Francisco Tomé

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Festival Cineeco

Sessão de divulgação na ESTG

Rosário Dolgner

N.º de eventos realizados

1

-

-

-

-
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

A parte da imagem com o ID de relação rId1 não foi encontrada no ficheiro.

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Internacionalização

I

Colaboração com outras
instituições

Criação de novas colaborações com instituições de
ensino e organizações

UTC de
Informática

N.º de participações em iniciativas de âmbito
internacional

1

Internacionalização

I

Participação nos programas de
mobilidade Erasmus

Motivação dos docentes para participare, nestes
programas.

José Salgado

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

I

Mobilidade docente

Participação em programa de mobilidade docente

Maria João
Gomes

N.º de programas de mobilidade
internacional realizados (in e out)

1

PPP

Orientação de alunos
internacionais

Orientação de alunos internacionais inscritos no
mestrado de Construções Civis

Maria João
Gomes

N.º de etapas/atividades concretizadas

3

I

Mobilidade docente

Participação em programa de mobilidade docente

José Carlos
Almeida

N.º de programas de mobilidade
internacional realizados (in e out)

1

PPP

Orientação de alunos
internacionais

Orientação de alunos internacionais inscritos no
mestrado de Construções Civis

José Carlos
Almeida

N.º de ações concretizadas

3

Projetos, Protocolos e Parcerias

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias
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Executada?

Resultado
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Internacionalização

I

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
Mobilidade Erasmus (outgoing)
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

I

Possibilitar que os alunos da Licenciatura de
"Administración y Dirección de Empresa"
obtenham conhecimentos e competências que
lhes possibilitem compreender a Contabilidade
Pública em Portugal, através do desenvolvimento
de metodologias de ensino na área científica da

Mobilidade ERASMUS na
Universidade de Salamanca
(Espanha)

Maria Manuela N.º de docentes estrangeiros em mobilidade
internacional
Natário

1

Fátima David

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

I

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
Mobilidade Erasmus (outgoing)
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Ascensão Braga

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

I

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
Mobilidade Erasmus (outgoing)
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Helena Saraiva

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

I

Francisco Tomé

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

I

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
Mobilidade Erasmus (outgoing)
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Teresa Felgueira

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

I

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
Mobilidade Erasmus (outgoing)
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Vítor Gabriel

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

PPP

Cooperação e internacionalização no âmbito do
Proposta de Titulação do Curso
Ensino Superior, especificamente de apoio de
GRH com duas entidades
projetos de cooperação e mobilidade entre o IPG e
externas
IES internacionais

Coordenação da
UTC

N.º de ações concretizadas

1

PPP

Cooperação e internacionalização no âmbito do
Ensino Superior, especificamente de apoio de
Proposta de Titulação do Curso
Mk com entidade externa
projetos de cooperação e mobilidade entre o IPG e
IES internacionais

Coordenação da
UTC

N.º de ações concretizadas

1

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos, Protocolos e Parcerias

Cooperação com Universidade de
Mackenzie
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Internacionalização

I

Outgoing-Mobilidade ERASMUS
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Cooperação e Mobilidade

Rute Abreu

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

4
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

A parte da imagem com o ID de relação rId1 não foi encontrada no ficheiro.

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Criação de protocolos com
entidades

Promover contactos com outras organizações que
permitam a transferência de conhecimentos entre
IPG e sociedade

UTC de
Informática

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

2

Transversal

TV

Participação no Hour of Code

Participação neste evento, em colaboração com os
alunos de Eng.ª Informática, com atividades
direcionadas para alunos do 1.º Ciclo

José Quitério

Taxa de concretização dos objetivos

100%

Transversal

TV

Membro da Comissão de
Equivalências da ESTG - área
disciplinar de Engenharia Civil

Membro da Comissão de Equivalências da ESTG,
responsável pela área disciplinar de Engenharia
Civil

Nuno Melo

N.º de pareceres emitidos

4000%

Transversal

TV

Secretário do Conselho
Pedagógico

Participação no Concelho Pedagógico da ESTG na
qualidade de secretário.

Nuno Melo

Taxa de concretização dos objetivos

100%

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Desenvolvimento de novos
produtos/equipamentos

Pesquisa e Desenvolvimento

Elisabete
Monteiro

N.º de ações de apoio ao desenvolvimento
local

>1

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Desenvolvimento de novos
produtos/equipamentos

Pesquisa e Desenvolvimento

José Loureiro

N.º de ações de apoio ao desenvolvimento
local

>1
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Transversal

TV

Criação de laboratório de
urbanismo

Criação de laboratório de urbanismo para a
realização de aulas laboratoriais do curso de Eng.ª
Topofgráfica e apoio à realização de trabalhos
teorico - práticos dos cursos de Eng.ª Civil e
Energia e Ambiente

Não especificado

NE

Auditorias Internas

Realização de auditorias internas de qualidade de
acordo com os procedimentos Internos de
garantia da qualidade

Pedro Rodrigues

Nº de auditorias

1

EI

Sessões de Esclarecimento /
Workshops sobre temáticas
específicas de Gestão

Aproximação do aluno ao meio empresarial

Diversos
docentes e
Coordenação da
UTC de GE

N.º de eventos realizados

2a3

EI

Jantar de Negócios dos alunos de
Gestão

Aproximação do aluno ao meio empresarial

N.º de eventos realizados

1

EA

Adaptar e uniformizar a imagem
da área científica da
Contabilidade e Finanças em
termos de página do IPG/ESTG;
plataforma e a participação
externa

Direção do Curso
de Gestão, da
UTC de GE e
ESTG e IPG

Disseminação do conhecimento e da imagem do
IPG

Area de CF, UTC
GE e Direção da
ESTG

N.º de atividades académicas realizadas

1

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

Maria João
Gomes

Taxa de concretização dos objetivos

100%

-
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Escola Superior de Saúde (ESS)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Projeto de Intervenção - Escola
Promotora de Saúde

Actividades de educação para a saúde, para a
comunidade

CTC

N.º de ações concretizadas

5

Informática e Tecnologias da
Informação

ITI

Instalação de sistema informático
de controlo de assiduidade nas
salas de aula

Colocação de um dispositivo de controlo de
assiduidade de alunos em sala de aula

CTC da ESS em
colaboração com o CI

N.º de serviços criados/implementados

1

Ensino e Aprendizagem

EA

Instalação de sistemas de
informação em saúde

Instalação de sistemas de informação em saúde
nos computadores da sala de informática da ESS,
para utilização e treino dos estudantes em sala de
aula

CP, CTC, Direção da
ESS em colaboração
com o CI

N.º de aplicações informáticas/bases de
dados desenvolvidas

2

Ensino e Aprendizagem

EA

Ações realizadas

>2

Âmbito da Atividade

Transversal

Formação, Cursos e Workshops

Estabilização do corpo docente, tendo em conta o
CTC, Direção da ESS e
Reforçar a estabilidade do corpo
rácio professor/aluno nos cursos funcionantes na
Presidência do IPG
docente
ESS

TV

Implementação de um plano
estratégico para melhorar a
qualidade e a gestão do
atendimento do CI da ESS

Implementação de procedimentos e formulários,
em articulação com os respetivos Serviços para
melhorar o atendimento e execução do CI da ESS.

Luisa Costa

Grau de satisfação global dos utentes (escala
de 1 a 5)

4

FCW

Ferramentas Bibliográficas

Comunidade Académica

Maximiano Ribeiro e
Márcio Rodrigues

N.º de participantes inscritos

30
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Formação, Cursos e Workshops

FCW

Gestão dos Residuos
Laboratoriais

Comunidade Académica

Maximiano Ribeiro e
Sandra Ventura

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Uso Racional do Medicamento

Comunidade Académica

Fátima Roque

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

2

TV

Apresentação e esclarecimento
sobre o funcionamento do GESP

Sessão apresentação do GESP para os estudantes
da ESS

Sandra Ventura,
Helena Alves e GESP

N.º de ações de
sensibilização/informação/demonstração
realizadas

2

Semana de acolhimento dos
novos estudantes da ESS

Direção da ESS em
Ações de apresentação e integração dos serviços e colaboração com as
organização da ESS e dos cursos de 1º ciclo para os Direções de Curso,
CP, CTC e Presidência
novos estudantes
do IPG

N.º de utilizadores registados

100

28 de Abril - Colocação de cartazes alusivos ao
tema em diversos pontos da ESS, em formato A4,
Conselho Pedagógico
realizados pelos alunos. Realização de uma sessão
de terapia do riso para toda a comunidade do IPG

N.º de ações de
sensibilização/informação/demonstração
realizadas

1

Taxa de redução de custos

10%

Transversal

Ensino e Aprendizagem

EA

Transversal

TV

Dia Mundial do Sorriso

Transversal

TV

3 R's
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Promoção da Gestão Sustentável de Recursos

Direção da ESS em
colaboração
Presidência do IPG
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Escola Superior de Saúde (ESS)

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Ciclo de conferências formação e
saúde

Abril - Análise de dados qualitativos - análise de
conteúdos e software de apoio

Comissão
Permanente do CTC

N.º de participantes inscritos

15

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Ciclo de conferências formação e
saúde

CIPE - Classificação Internacional da Prática de
Enfermagem

Comissão
Permanente do CTC

N.º de participantes inscritos

15

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Ciclo de conferências formação e
saúde

Junho - A voz como instrumento de trabalho

Comissão
Permanente do CTC

N.º de participantes inscritos

15

Formação, Cursos e Workshops

FCW

II Jornadas de educação e
investigação em saúde

Semana da Ciencia e Tecnologia - Exposição e
apresentação de trabalhos de investigação
desenvolvidos por docentes e estudantes da ESS.

Direções de Curso,
CTC, CP e Direção da
ESS

N.º de participantes inscritos

100

Humanitude - Uma metodologia
da relação

Conhecer novas abordagens no cuidar da pessoa
idosa. Aplicar a metodologia de cuidados
humanitude. Destinatários - Comunidade
académica da IPG e Profissionais de Saúde.

Luis Videira, Paulo
Tavares, Antonio
Sequeira, Abílio
Figueiredo e Isabel
Fernandes

N.º de participantes inscritos

100

Luis Videira, Paulo
Tavares, Antonio
Sequeira, Abílio
Figueiredo e Isabel
Fernandes

N.º de participantes inscritos

80

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Formação, Cursos e Workshops

Promover a aquisição de conhecimentos em
relação aos cuidados dirigidos à pessoa submetida
FCW Ventilação mecânica não invasiva
a VMNI. Destinatários - Comunidade académica da
ESS e Profissionais de Saúde.
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Luis Videira, Paulo
Tavares, Antonio
Sequeira, Abílio
Figueiredo e Isabel
Fernandes

N.º de participantes inscritos

80

Fernanda Lopes,
Fátima Roque

N.º de participantes inscritos

100

Juliana Mateus
Helena Alves

N.º de participantes inscritos

40

Formação, Cursos e Workshops

FCW

O Enfermeiro e o ostomizado

Promover a aquisição de conhecimentos em
relação aos cuidados dirigidos à pessoa com
ostomia. Destinatários - Comunidade académica
da ESS e Profissionais de Saúde.

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Workshop Nutrição Pediátrica

Promover a aquisição de conhecimentos em
relação aos cuidados nutricionais dirigidos à
população pediátrica

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Formação, Cursos e Workshops

Destinado a colaboradores na supervisão de
Ana Maria Jorge; Júlia
Maria Coelho de
Supervisão e avaliação em ensino estudantes de enfermagem em ensino clinico.
Moura; Manuel do
clínico: ciclo de formação de Horas totais: 50. Calendarização: 5 Módulos (fev,
FCW
a junho 2017)
Nascimento Silva
colaboradores
Paulino

N.º de participantes inscritos

20

Formação, Cursos e Workshops

II Jornadas de Sexualidade, Saúde
FCW e Prevenção da Infeção do HIV e
Sida

Outubro - Abordagem das temáticas numa
perspectiva de divulgação do conhecimento e
formação na área alargada à comunidade IPG

Conselho Pedagógico
da ESS em
colaboração com a
ESECD

N.º de participantes inscritos

100

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Sessões de esclarecimento: o modo de vida do
doente Diabético; como agir em casos de hipo e
hiperglicémia.

Sara Flores

N.º de atividades/ações realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Sandra Ventura

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Aromaterapia e a importância
dos óleos essências na
terapêutica

Ação direcionada para estudantes, profissionais
de Farmácia e outros profissionais de saúde

Sandra Ventura

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

EA

Visitas de estudo para estudantes
do curso de Enfermagem - 1º
ciclo

Consolidar conhecimentos dos estudantes em
áreas específicas de formação e intervenção
profissional através de experiências in loco

CCP do curso de
Enfermagem

N.º de visitas de estudo realizadas

4

Ensino e Aprendizagem

Desenvolver nos participantes as competências
Gestão do Tempo e Organização
inerentes a uma gestão eficaz do tempo. Duração
do Trabalho
total: entre 12 a 16 horas, dividadas por sessões.

Informação sobre a Diabetes na
Comunidade

O medicamento homeopático e o Ação direcionada para estudantes, profissionais
aconselhamento em Farmácia
de Farmácia e outros profissionais de saúde
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Ensino e Aprendizagem

Formação, Cursos e Workshops

EA

FCW

Visitas de estudo para estudantes
do curso de Farmácia - 1º ciclo

Proposta de Criação de Novos
Cursos
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Consolidar conhecimentos dos estudantes em
áreas específicas de formação e intervenção
profissional através de experiências in loco

Fátima Roque,
Maximiano Ribeiro,
André Araújo, Sandra
Ventura, Sara Flores

N.º de visitas de estudo realizadas

4

Reforço da oferta formativa de 1º e 2º Ciclo

André Araújo, Fátima
Roque, Maximiano
Ribeiro, Márcio
Rodrigues, Paula
Coutinho, Sara Flores

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

2

5 de 8

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Escola Superior de Saúde (ESS)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Eventos e Iniciativas

EI

Colaboração com as instituições
e organizações da comunidade

Acções de promoção e educação para a saúde no
âmbito do idoso

Professoras
Ermelinda Marques;
Agostinha Corte;

N.º de atividades/ações realizadas

3

Eventos e Iniciativas

EI

Colaboração com as instituições
e organizações da comunidade

Acções de promoção e educação para a saúde no
âmbito do HPV, sexualidade

Professoras Paula
Pissarra; Maria
Hermínia Barbosa

N.º de atividades/ações realizadas

3

Informação e Comunicação

IC

Newsletter da ESS

Compilação das atividades realizadas na ESS de
caracter cientifico e pedagógico

Conselho Pedagógico
em colaboração com
o GIC

N.º de guias/catálogos editados

2

EI

Suporte Básico de Vida

Reconhecer situações de risco de vida. Identificar
os elos da cadeia de sobrevivência. Destinatários Comunidade académica do Agrupamento de
Escolas Afonso Albuquerque e da Sé.

Luis Videira, Paulo
Tavares, Antonio
Sequeira, Abílio
Figueiredo e Isabel
Fernandes

Grau de satisfação dos participantes (escala
de 1 a 5)

4

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Dia Mundial de Saúde: 7 de abril

Ação de sensibilização sobre a Depressão em
articulação com a OMS

Fátima Roque e
estudantes do 3º ano
do Curso de Farmácia1º Ciclo

N.º de protocolos/parcerias renovados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Concurso Poliempreende

Dinamização de sessões e oficinas no Âmbito do
Concurso Poliempreende em parceria com a UDI

Maximiano Ribeiro
em colaboração com
a UDI

N.º de equipas inscritas

3

Eventos e Iniciativas
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Resultado
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Publicação de artigos cientificos

UTC TSAU em
colaboração com a
UDI

N.º de publicações científicas

10

Participação em eventos científicos com
apresentação e divulgação dos trabalhos de
investigação

UTC TSAU em
colaboração com a
UDI

N.º de participações em eventos científicos
com comunicações

5

Desenvolvimento de Projetos de Investigação
Aplicada

UTC TSAU em
colaboração com a
UDI

N.º de projetos de I&DT promovidos

3

Direções dos Cursos
da ESS e Direção da
ESS

N.º de protocolos/parcerias renovados

1

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC Divulgação da produção científica

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Projetos, Protocolos e Parcerias

Parceria com o Estabelecimento Desenvolvimento de Projeto de Educação para a
PPP Prisional da Guarda na promoção Saúde junto da comunidade do Estabelecimento
Prisional da Guarda
da saúde

Produção Científica

Projetos de investigação
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Escola Superior de Saúde (ESS)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Informação e Comunicação

IC

Apresentação do GMC e
esclarecimento sobre programas
de mobilidade

Sessões sobre Mobilidade Erasmus para os
estudantes da ESS

Maria Hermínia
Barbosa, André
Araújo e GMC

N.º de campanhas de
promoção/sensibilização realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Interculturalidade e Saúde

Mostra Intercultural e promoção da integração
dos estudantes internacionais

Conselho Pedagógico

N.º de exposições realizadas

1 dia

Internacionalização

I

Promoção da Internacionalização

Acolhimento de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

UTC TSAU

N.º de docentes estrangeiros em mobilidade
internacional

5

Internacionalização

I

Promoção da Internacionalização

Participação dos docentes em programas de
mobilidade

UTC TSAU

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

3
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Executada?

Resultado

8 de 8

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

(preencher no final do ano civil)

Responsabilidade

Indicador

Meta

Coordenação de GH +
docentes + núcleo GH

N.º de visitas de estudo realizadas

5

Organização de eventos

No âmbito da UC de Gestão de Eventos e/ou
Comunicação e Protocolo, organizar com os alunos
Coordenação de GH +
um evento no sentido de providenciar
docentes + núcleo GH
competências práticas e projetar as
potencialidades do curso

N.º de eventos realizados

2

EA

Aulas Abertas

Aulas para as quais serão convidadas docentes,
personalidades ou empresas para falar de temas Coordenação de GH +
específicos e/ou trazer contributos do mundo
docentes
empresarial e do mercado de trabalho.

N.º de sessões/aulas realizadas

2

FCW

Curso TeSP

Criação de um TeSP na área da Receção e Coordenação de GH +
Atendimento ao público.
UTC + Direção

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

1

Eventos e Iniciativas

EI

Viagem à FITUR

Visita à feira Internacional de Turismo de Madrid,
a Madrid e a outra cidade espanhola. Contacto
com a língua e cultura espanhola.

Coordenadores de
Curso

N.º de inscritos/participantes

30 alunos

Eventos e Iniciativas

EI

Viagem à BTL

Visita à feira Internacional de Turismo de Lisboa, a
Lisboa e uma organização da área de estudo.

Coordenadores de
Curso

N.º de inscritos/participantes

30 alunos

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

Ensino e Aprendizagem

Formação, Cursos e Workshops

Cód.

EA

EI

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Visitas de estudo
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Descrição / Estratégia / Metodologia
Visitas de estudo nas diversas UC do curso de
GH que potenciem o conhecimento dos alunos.

Executada?

Resultado

1 de 7

Eventos e Iniciativas

EI

Viagem à Alimentária

Visita à feira de Alimentação e equipamentos de
restauração em Lisboa e contacto com
profissionais do setor.

Coordenação do
Curso RC

N.º de inscritos/participantes

30 (alunos
de RC)

Eventos e Iniciativas

EI

Dia do Curso de Restauração e
Catering

Organização de um dia temático na ESTH.

Coordenação do
Curso e Núcleo do
Curso RC

N.º de atividades/ações realizadas

3
atividades

Flávia Cardoso,
Carolina Batista,
Vitória Coelho

N.º de participantes inscritos

>10

Flávia Cardoso,
Carolina Batista,
Vitória Coelho

N.º de participantes inscritos

>10

Flávia Cardoso,
Carolina Batista,
Vitória Coelho

N.º de participantes inscritos

>10

Flávia Cardoso,
Carolina Batista,
Vitória Coelho

N.º de participantes inscritos

>10

Flávia Cardoso,
Carolina Batista,
Vitória Coelho

N.º de participantes inscritos

>10

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

N.º de comunicações apresentadas

4

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

Formação, Cursos e Workshops

FCW

FCW

FCW

FCW

* Dar a conhecer os vários tipos de cerveja
artesanal e seu método de produção; Expor as
diferentes tipos de produção de cerveja artesanal;
Workshop De Cerveja Artesanal
Degustação dos diferentes tipos de cerveja
artesanal; Possibilidade de demonstração de
cocktails/mistura
de bebidas
comosbase
na cerveja
Caça ao Tesouro
onde todos
pontos
de
Caça ao Tesouro

Workshop de Bar

Peddy-Papper

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Animação Hoteleira

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Criação de TeSP na área do
Turismo

Eventos e Iniciativas

EI

Tardes da Matemática
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paragem têm uma vertente histórico-cultural do
concelho de Seia, com o intuito de dar a conhecer
a todos os visitantes a cultura da região. No
âmbito da disciplina de animação turística,
docente
Pretendiamos
realizarde
a
WorkshopElsa
de Ramos
bar consiste
na apresentação

técnicas de bar e na possiblidade de as apresentar
através de uma apresentação de um cocktail, no
âmbito da disciplina de animação turística,
docente Elsa Ramos. Pretendiamos realizar a
atividadetem
de animação
no diaado
ISITH de
esta atividade
como objectivo
realização

uma ementa, após a recolha de caixas mistério nos
diferentes postos de paragem, correspondentes a
diferentes ingredientes. Estas serão avaliadas
posteriormente por um juri pré selecionado. no
daserá
disciplina
de animação
turísticade
Oâmbito
objetivo
a criação
de uma empresa
animação turistica de modo a fazer uma parceria
com uma unidade hoteleira. De seguida iremos
elebarorar atividades de modo a prencher um dia
de atividades. Com o objetivo de uma dessas
atividades se realizar na escola

Criação do um CTeSP na área do Turismo como
forma de substituir o existente e que não tem tido Direção da ESTH/IPG
procura por parte dos candidatos
Esta iniciativa pretende promover, através de
apresentações de docentes do IPG e/ou alunos da
ESTH/IPG e eventuais convidados de fora da
comunidade do IPG, uma abordagem alegre,
despretensiosa e desinibida de temas que
contenham Matemática tentando mostrar as suas

José Alexandre
Martins

2 de 7

Direção da ESTH/IPG
Cristina Rodrigues
Nelson Soares
GESP/ESTH/IPG

N.º de participantes inscritos

75

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Organização de eventos

Jantar de Reis da Associação Empresarial da serra
da Estrela

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Organização de eventos

Jantar de Solidariedade do Solar do Mimo

Direção da ESTH/IPG
Nelson Soares
GESP/ESTH/IPG

N.º de participantes inscritos

75

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Worqkshops

Feira do Queijo 2017

Direção da ESTH/IPG
Cristina Rodrigues
Nelson Soares

N.º de participantes inscritos

200
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Semana da Ciência & Tecnologia Planeamento de uma atividade a ser enquadrada Coordenação de GH +
(novembro)
na Semana da Ciência & Tecnologia.
docentes + núcleo GH

Indicador

Meta

N.º de atividades/ações realizadas

1

Eventos e Iniciativas

EI

Eventos e Iniciativas

EI

Poliempreende

Participação no concurso Poliempreende

Coordenação de GH +
Tutor + alunos de GH

N.º de inscritos/participantes

6

Eventos e Iniciativas

EI

Concurso Non-Stop 24h/48h

Promover atividades dirigidas a todos os cursos da
ESTH com o sentido de intensificar dinâmicas,
técnicas e aprendizagens

Coordenação de
cursos + Núcleos

N.º de inscritos/participantes

20

Projeto de Investigação

Realização de um estudo sobre o impacto
económico dos estudantes da ESTH na
comunidade, com a apresentação de uma
comunicação e publicação de artigo

Coordenação de
cursos + UTC

N.º de artigos científicos apresentados

1

Coordenação de
curso + Núcleo +
alunos GH

N.º de inscritos/participantes

4

N.º de empresas visitadas

2

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

Eventos e Iniciativas

Projetos, Protocolos e Parcerias

IPEC

EI

PPP

Participação em outros concursos
Dotar os alunos de competências transversais e
regionais, nacionais ou
soft skills e incutir-lhes espírito empreendedor, de
internacionais, nas áreas do
flexibilidade e da autoaprendizagem
curso
Realização de investigação
aplicada às empresas e
organizações nacionais e/ou
internacionais
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Dinamização de ações de consultoria e assessoria a Coordenação de GH +
projetos turísticos, hoteleiros ou de restauração
docentes + alunos GH

Executada?

Resultado

4 de 7

Informação e Comunicação

IC

Notícias nos media locais

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

ISITH4

Eventos e Iniciativas

EI

1ª Conferência da Rede de
Turismo dos IP's

Não especificado

NE

Open Day
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Notícias publicadas em revistas da especialidade
Coordenação de GH +
nacional ou em jornais locais que divulguem o
docentes + núcleo GH
curso de GH e as suas iniciativas

N.º de notícias divulgadas

2

N.º de artigos científicos apresentados

15

Direção e Comissão
Organizadora do
Realização da 1ª conferência da Rede de Turismo
ISITH e Rede de
dos IP's
Turismo dos
Politécnicos

N.º de inscritos/participantes

100

Dia aberto para as empresas parceiras apresentar
as condições de estágio aos alunos da ESTH/IPG

Nº de Empresas Participantes

5

Conferência com apresentação de artigos

Direção e Comissão
Organizadora

Direção + GESP

5 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Internacionalização

I

Estágios Erasmus

Informar e incentivar os discentes para a
importância da internacionalização, de forma a
potenciar os estágios Erasmus

Coordenação de GH +
GESP + GMC

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

15

Internacionalização

I

Estágios Internacionais

Informar e incentivar os discentes para a
importância da internacionalização.

Coordenação de GH +
GESP + GMC

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

1

Informar e incentivar o corpo docente para a
importância da internacionalização, de forma a
Coordenação de GH +
potenciar a mobilidade Erasmus Docente.
GMC

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

2

Angariação de novos contactos (organizações e
unidades hoteleiras) para alargar a lista de
Coordenação de GH +
parcerias e protocolos de estágio
Núcleo + GESP

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

5

N.º de ações de produção e difusão de
informação

1 ação

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Informação e Comunicação

I

Mobilidade Erasmus Docente

PPP

Reforçar as parcerias e
protocolos para efeitos de
estágio

IC

Open mind
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Divulgação, esclarecimento e motivação para a
participação em mobilidade internacional

Coordenação de
Curso, GESP e
GMC-Seia

Executada?

Resultado

6 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Ação de formação destinada a todos os
funcionários do IPG que prestam serviço de
atendimento ao público

Coordenação GH +
UTC + Direção

N.º de participantes inscritos

15

Formação, Cursos e Workshops

Ação de Formação sobre
FCW Atendimento ao Público e Gestão
de Reclamações

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Ações de formação das novas
plataformas do IPGT

Ação de formação destinada a todos os
funcionários do IPG.

Direção + Presidência

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

10

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Residencial de Estudantes

Abertura da Residencial de Estudantes na cidade
Seia

Direção +
Presidência+ CMSeia

N.º de participantes inscritos

15
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Executada?

Resultado

7 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Centro de Informática (CI)

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

Designação da Atividade

Formação, Cursos e Workshops

FCW

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

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Formação Sigarra
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

De acordo com a análise feita ao levantamento de
necessidades de formação e experiência no ano
anterior, será proposto um plano de ações de Centro de Informática
curta duração em ferramentas informática
utilizadas no IPG

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

8

Plano de formação com ações sobre Gestão
Centro de Informática
Académica (Sigarra) para os vários serviços do IPG

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

5

Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Centro de Informática (CI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Eventos e Iniciativas

EI

3ª Edição do Create Tech

Promoção em conjunto com o Pplware da 3ª
Edição do Create Tech, com workshops temáticos
e paineis de discussão

Paulo Valbom
Pedro Pinto

N.º de inscritos/participantes

250

Informática e Tecnologias da
Informação

ITI

Virtualização de computadores
(VDI)

Implementação de projeto piloto na área de
virtualização de desktops (VDI)

Centro de
Informática

N.º de inscritos/participantes

50

Informática e Tecnologias da
Informação

ITI

Backups na Cloud

Implementação backups de informação de vários
serviços do IPG na Cloud

Centro de
Informática

Grau de satisfação dos participantes (escala
de 1 a 5)

4
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Executada?

Resultado

2 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Centro de Informática (CI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Informática e Tecnologias da
Informação

Cód.

ITI

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Visitas a Empresas e Centros
Participação em missões e visitas internacionais,
Tecnologicos - Inovação e
para atualização e verificação de novos produtos e
desenvolvimentos de Software e
serviços
Hardware
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Responsabilidade

Indicador

Meta

CI/Presidencia

Nº de Visitas

2

Executada?

Resultado

3 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Centro de Informática (CI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Informática e Tecnologias da
Informação

ITI

Gestão Académica "Sigarra"

Implementação de uma plataforma de Gestão
Académica "Sigarra"

Centro de
Informática

N.º de tecnologias inovadoras introduzidas

5

Informática e Tecnologias da
Informação

ITI

Portal Académico

Desenvolvimento de um novo portal do IPG acente
em "Sigarra"

Centro de
Informática

N.º de tecnologias inovadoras introduzidas

5
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Executada?

Resultado

4 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

-

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia
A UDI como unidade orgânica que integra recursos
Trabalhar em parceria com as
humanso de outras unidades orgânicas e como
unidades orgânicas como fator
elemento integrador da estratégia única de uma
dinamizador da investigação,
só instituitção tem necessidade de promover a
inovação e formação
parceria e integração interna dos investigadores
que a compõem Para tal propõe-se a desenvolver
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Responsabilidade

Indicador

Meta

Número de eventos realizados

2

Executada?

Resultado

1 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

(preencher no final do ano civil)

Responsabilidade

Indicador

Meta

-

Oferta de cursos de pertinência para a
Oferta diferenciada de cursos de comunidade externa e para o desenvolvimento d e
competências dos alunos do IPG com uma
pós-graduação com unidades
estrutura flexível e adequável às necessidades dos
modulares
formandos

UDI

Número de cursos oferecidos

3

-

Oferta de formação especializada Oferta de cursos breves e de especialização que
de acordo com contatos
conduzam à satisfação de necessidades específicas
efetuados
das organizações externas ao IPG

UDI

Número de formações solicitadas / número
de formações concretizadas

80%

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Descrição / Estratégia / Metodologia

Executada?

Resultado

2 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Concurso Poliempreende

Desenvolvimento
de
promoção
do
empreendedorismo de vocação empresarial
através de um concurso assente numa
metodologia de ensino de construção de planos de
negócio

UDI

Concurso Poliempreende

1

A promoação do empreendedorismo também é
Colaborar e dinamizar atividades efetuada por outras entidades parceiras do IPG e
nesse sentido devem ser dinamizadas para toda a
externas de promoção do
comunidade como eventos de mais-valia em
empreendedorismo
termos de diversidade de experiências e

UDI

Número de eventos integrados e realizados

2

UDI

Pariticipação em projetos de redes
empreendedoras

2

-

Através da promoção de projetos de vocação
Identificar e apoiar as ações de
empresarial, nomeadamente pelo "Bolsa de
empreendedorismo internas
empreendedorismo" e os "Policasulos" pretendepromovendo a criação de spinse conseguir a criação de projetos empresariais de
offs e start-ups.
origem interna e ainda através de apoios a

UDI

Número de novos projetos apoiados

1

-

A investigação científica asente em critérios de
Promover o apoio para a
qualidade é fundamental para a prossecução da
investigação científica, apoiada
evolução do conhecimento científico, nesse
em critérios objetivos de elevada
sentido serão apoiadas as publicações científicas
qualidade
dos investigadores do IPG

UDI

Número de publicações científicas

70

-

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

O IPG ao ter uma revista científica compromete-se
na divulgação científica, em open acess, e ao
mesmo tempo procura publicar em utros formatos
os resultados dos projetos científicos e aplicados
desenvolvidos

UDI

Número de publicações a efetuar

1

Cód.

-

-

-

A participação do IPG nas redes de
empreendedorismo de inovação nacionais e
Integrar e dinamizar a integração
internacionais é fundamental para o aumento do
em redes de empreendedorismo
conhecimento e da eficácia das ações a realizar
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Executada?

Resultado

3 de 5

-

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

Os investigadores devem ser apoiados no âmbito
do desenvolvimento da sua atividade cientifica e
ter conhecimento das possibilidades de apoio e
politicas cientificas a seguir. Nesse sentido é
fundamental criar mecanismos de comunicação e

UDI

Número de eventos a realizar

2

-

A comunicação do que se faz em termos de
Divulgação dos resultados da
produção científica ou de projetos aplicados é
produção científica da UDI e em
fundamental para a transferência e valorização do
termos de transferência do
conheicmento.
conhecimento

UDI

Número de eventos a realizar

2

O desenvolvimento de projetos de inovação e
investigação aplicada com a comunidade
empresarial é fundamental. Para tal o IPG deve
continuar a prosseguir a sua atividade
desenvolimento de candidaturas que impliquem

UDI

Número de projetos desenvolvidos

2

A transferência do conhecimento efetua-se pela
prestação de serviços inovadores e divulgação de
Apoio e criação de serviços
resultados positivos no desenvolviemtno de
inovadores e projetos
demonstrativos de grande escala produtos inovadores, em particular quando
assentes nos recursos naturais

UDI

Número de serviços e/ou produtos
inovadores criados

2

-

-

Apoio e promoção de
desenvolvimento de projetos
e/ou parcerias com a
comunidade empresarial
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4 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

-

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

No âmbito da investigação, empreendedorismo,
inovação e transferência do conhecimento é
fundamental o estabelecimento de parceris
estratégicas internacionais

UDI

Número de projetos / parcerias
internacionais

1
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Executada?

Resultado

5 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

EI

Apoiar as atividades de docentes,
Facultar os recursos bibliográficos necessários ao
alunos, funcionários e
bom desempenho das suas funções.
comunidade em geral.

Presidência/ Serviço

Número de aquisições de obras e
disponibilização de Bases de Dados.

500

Não especificado

NE

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

Disponibilizar documentos em formato textual,
sonora, visual ou outra de acordo com o perfil do
utilizador.

Presidência/ Serviço

Avaliação do tempo médio do seu
tratamento técnico.

36 horas

Informação e Comunicação

IC

Promover ações de difusão de
informação.

Divulgação no espaço físico da biblioteca e suas
extensões e na sua página web, as novas entradas
na biblioteca de documentos bibliográficos.

CI/Serviço

Número de entradas disponíveis para
divulgação.

500

Informação e Comunicação

IC

Redes Sociais

Divulgação e promoção dos serviços disponíveis na
biblioteca e atividades a realizar no seu espaço,
através das redes sociais

CI/Serviço

N.º de atividades divulgadas

10

Eventos e Iniciativas
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Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Eventos e Iniciativas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

EI

Integrado no ciclo de divulgação
cultural da biblioteca, propomos
a realização de exposições
temáticas e palestras associadas
ao teor dos evento a desenvolver

Exposição "Vergílio Ferreira"
Exposição "Augusto Gil"

Presidência/ Serciço

N.º de eventos realizados

2
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Executada?

Resultado

2 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Internacionalização

Cód.

I

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Apoio e orientação de estudantes Dar resposta às suas necessidades de informação.
Orientação nas suas pesquisas bibliográficas.
internacionais e de Erasmus.

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Responsabilidade

Indicador

Meta

Serviço

Número de apoio registados.

30

Executada?

Resultado

3 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Ensino e Aprendizagem

EA

Atividades relacionadas com a
prestação de serviços ao
utilizador.

Aumentar a qualidade do serviço de atendimento,
manutenção do espaço da biblioteca acolhedor,
atrativo, e organizado.

Presidência/
Serviço

Grau de satisfação do utilizador

60%

Ensino e Aprendizagem

EA

Serviço de empréstimo
interbibliotecas

Proporcionar a obtenção de livros e artigos
científicos em bibliotecas nacionais e
internacionais aos sues utilizadores.

Serviço

Número de livros e artigos

6
unidades

ITI

Melhoramento e atualização
permanente da página web da
biblioteca.

Divulgação das atividades a realizar na biblioteca,
alterações de horários e serviços prestados,
disponibilizar acesso gratuito aos diversos Trial's
disponibilizados por editoras e instituições de
caráter científico.

CI/Serviço

Número de divulgações efetuadas

5
unidades

EI

Organizar atividades que favoreçam a consciência
Realização de eventos de
e sensibilização para as questões de ordem
promoção da biblioteca, atarvés
cultural e social, através daprogramação de ações
do contato de entidades internas
de animação e de extensão cultural ligadas à
e externas à Instituição.
biblioteca.

Presidência/
Serviço

N.º de atividades/ações realizadas

2
unidades

NE

Atualização permanente do
fundo documental e promoção e
desenvolvimento de atividades
de investigação junto da
comunidade académica

Renovação da assinatura das Bases de Dados e
divulgação destas e de outras plataformas do
conhecimento junto do utilizador.

Presidência/
Serviço

N.º de plataformas disponíveis

2
unidades

FCW

Criação de sessões de
apresentação do serviço aos
alunos das escolas que
constituem a Instituição.

Divulgação das potencialidades existentes que lhes
vão permitir a utilização dos recursos bibliográficos
de uma forma eficaz.

Escolas/Serviço

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

3
unidades

Informática e Tecnologias da
Informação

Eventos e Iniciativas

Não especificado

Formação, Cursos e Workshops
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Executada?

Resultado

4 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Ensino e Aprendizagem

Cód.

EA

Designação da Atividade

Realização do estudo Boas
Práticas Pedagógicas no IPG Ano Letivo 2015/2016.

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia
Identificação das boas práticas pedagógicas no
IPG, caracterizadas pelos docentes nos Relatórios
de Funcionamento das
Unidades Curriculares (RFUC), e respetiva
divulgação junto da comunidade académica do
IPG.

Responsabilidade

Indicador

Meta

GAQ

N.º de unidades orgânicas do IPG abrangidas
no estudo.

4

Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Transversal

Cód.

TV

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Aplicação do inquérito por
questionário International
Mobility junto dos estudantes, Consulta mensal dos e-mails registados pelo GMC
docentes e funcionários que, ao na base de dados partilhada, em função do mês de
longo do ano letivo 2016/2017, conclusão da mobilidade, e envio do questionário
realizem programas de
por e-mail.
mobilidade por intermédio do
GMC.
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Responsabilidade

Indicador

Meta

GMC
GAQ

N.º de questionários aplicados

1

Executada?

Resultado

3 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Informática e Tecnologias da
Informação

Transversal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

ITI

Desenvolvimento de uma nova
seção na página
www.qualidade.ipg.pt –
Transparência .

Recolha e análise de informação no âmbito da
atividade do IPG e estruturação e disponibilização
dos conteúdos na nova secção criada na página
Qualidade IPG > Transparência .

GAQ

N.º de conteúdos WEB criados ou
atualizados

1

Aplicação do inquérito por
Construção de questionário para proposta junto
questionário Gabinete de
dos responsáveis do serviço e aplicação online do
Informação e Comunicação (GIC) - questionário com vista à avaliação da satisfação
dos utentes com os serviços prestados.
Satisfação dos Utentes .

GAQ

N.º de questionários aplicados

1

TV
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Executada?

Resultado

4 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Formação, Cursos e Workshops

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

FCW

Desenvolvimento de testes de
nível linguístico

Testes de nível para mobilidade;
Organização e logística dos testes de nível.

GMC/CILC

N.º de participantes inscritos

30

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

1 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

(preencher no final do ano civil)

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

I

Elaboração de Protocolos de
Cooperação, com instituições
internacionais, procurando
estabelecer-se atividades de
Dupla Titulação.

Procura de novos parceiros em áreas científicas
similares às do IPG, com especial atenção às áreas
deficitárias em acordos internacionais e seguindo
as prioridades institucionais.

GMC

N.º de novos acordos internacionais
celebrados

15

I

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

Promover sessões de esclarecimento e divulgação
dos programas de mobilidade junto de estudantes,
docentes e não docentes do IPG.

GMC

Nº de sessões de divulgação

4

I

Realização de visitas a instituições estrangeiras,
Incremento do nº de estudantes
participação em semanas internacionais e feiras
Incoming a realizar o seu período
internacionais, reuniões com coordenadores
de mobilidade no IPG.
académicos das escolas do IPG.

GMC

Nº de estudantes Incoming

100

I

Realização de visitas a instituições estrangeiras,
Incremento do nº de mobilidade
participação em semanas internacionais e feiras
de docentes e não docentes
internacionais, reuniões com coordenadores
Incoming e Outgoing.
académicos das escolas do IPG.

GMC

N.º de docentes não docentes
(Incoming/Outgoing em programas
internacionais

60

I

Realização de pequenos filmes
com testemunhos de estudantes, Seleção de testemunhos de entre os
professores e funcionários que já intervenientes nos programas de mobilidade.
beneficiaram de mobilidade.

GMC/GIC

Nº de testemunhos

10

I

Promoção da qualidade e do grau
de satisfação das mobilidades
Realização de inquéritos por questionário aos
Incoming e Outgoing
diversos intervenientes nos programas de
(estudantes, docentes e não
mobilidade.
docentes).

GMC/GAQ

Nivel de satisfação com a mobilidade
realizada (1 a 5).

4,1

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Executada?

Resultado

3 de 5

Internacionalização

I

Participação em feiras
internacionais

Participação em feiras internacionais definidas no
âmbito do Grupo de Trabalho das Relações
Internacionais do CCISP.

GMC

Nº de feiras

10

Internacionalização

I

Promover atividades de
integração de estudantes
internacionais

Sessões de acolhimento, eventos culturais,
eventos académicos

GMC

Nº de eventos

2
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4 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Ensino e Aprendizagem

EA

Programa de Estágios
Curriculares

O GESP de cada Escola utilizará os meios de
divulgação que considerar mais eficazes

GESP- SC
GESPESTH
GESPESS

N.º de ofertas de estágio/projetos
disponibilizadas

500

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Visitas às empresas da região

Priviligiar a visita às empresas que aceitam alunos
do IPG todos os anos

GESP-SC

N.º de empresas visitadas

4

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Competências transversais

Encontro com alguns responsáveis de Dep. RH de
empresas parceiras do IPG

GESP-SC

N.º de participantes inscritos

200

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Competências transversais

Evento "Traz a Tua Cadeira"

GESP-SC

N.º de participantes inscritos

40

IC

Melhorar a comunicação interna
entre os diversos intervenientes
no processo de estágio: GESP,
Alunos e Diretores de Curso

Sessões de esclarecimento sobre o processo de
estágio, para os TEPs e Licenciaturas

GESP-SC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

10

Informação e Comunicação
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Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

GESP-SC

Nº de ofertas de emprego introduzidas

200

Ensino e Aprendizagem

EA

Portal do GESP

O candidato inscrito no portal recebe no seu
correio eletrónico, de acordo com o seu perfil, a
divulgação de propostas diretas de
emprego/estágio profissional.

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Parceria com o Banco Santander
Totta

Esta parceria permite que os nossos finalistas
concorram a estágios de integração na vida ativa
após a conclusão do curso.

GESP-SC

Nº de estágios profissionalizantes

4

Projetos, Protocolos e Parcerias

PPP

Bolsa Part-time

Divulgar junto das empresas a criação desta bolsa.
Envolver as Associações Empresariais da Guarda
na divulgação

GESP-SC

Nº de empresas inscritas na Bolsa

6
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Executada?

Resultado

2 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Formação, Cursos e Workshops

Cód.

FCW

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Estágios Erasmus

O consórcio Erasmus Centro visa proporcionar
estágios curriculares aos alunos dos Institutos
Politécnicos em diferentes países da União
Europeia.

GESP-SC
GESP-ESTH
GESP-ESS
GMC
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Indicador

Meta

Nº de estágios curriculares no estrangeiro

30

Executada?

Resultado

3 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Não especificado

NE

Aumentar a participação
desportiva no IPG

Realização de ações/material de divulgação nas
diferentes Escolas do IPG (redes sociais, e-mails,
entre outros); Informação e esclarecimento de
dúvidas no âmbito do Desporto Universitário.

GFCD
Diretor Técnico do
Desporto
Universitário (IPG)

N.º de novos atletas no âmbito do Desporto
Universitário

15

Eventos e Iniciativas

EI

Promoção e Realização do
Festival Aquático

Divulgar junto dos utentes do GFCD, na página do
IPG/GFCD e Facebook; Elaborar cartaz de
divulgação.

GFCD

N.º de eventos realizados

1
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Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Eventos e Iniciativas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

EI

Integrar estudantes em
mobilidade internacional nas
atividades desportivas.

Promover informação e contacto com os
estudantes em mobilidade internacional sobre a
oferta complementar do IPG - desporto e cultura.

GFCD

N.º de inscritos/participantes

5
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Executada?

Resultado

3 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Transversal

TV

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

Promoção e divulgação das atividades desportivas
na piscina do IPG;
Realização de ações promocionais/campanhas de
solidariedade dirigidas ao público em geral como,
por exemplo, "Fazes anos? Traz um amigo."

GFCD

N.º de utentes do serviço/unidade

150

Informação e Comunicação

IC

Divulgar e dinamizar a página de Divulgação de notícias e informações de interesse
internet do GFCD.
geral aos utentes do GFCD.

GFCD
CI

N.º de notícias divulgadas

5

Transversal

TV

Coordenação técnica da Piscina.

Controlar e promover as boas condições de
funcionamento da piscina.

GFCD

N.º de reclamações registadas

<2

Não especificado

NE

Verificação das caixas de
primeiros socorros do IPG e
controlo dos stock.

Verificação das caixas de primeiros socorros do
IPG, reposição de material e controlo dos stock.

GFCD

N.º de rondas anuais realizadas para
verificação das caixas.

1

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

4 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Não especificado

Não especificado

Não especificado

Não especificado

Não especificado

Não especificado

(preencher no final do ano civil)

Responsabilidade

Indicador

Meta

NE

Reparação de fachadas do "Bloco Intervenção na cobertura e alvenarias exteriores
do bloco . Trabalho de grande intervenção a ser
da Direção" no EC e
posteriormente reparação de realizado por empresa exterior após procedimento
paredes e tetos
concursal.

GIME

Data de conclusão

dezembro

NE

Reabilitar exteriormente alguns
Remoção do atual sistema de impermeabilização
blocos da ESS e posterior
da cobertura em terraço de alguns blocos da ESS e
intervenção em alvenarias
reparação de alvenarias exteriores. Trata-se de
interiores, nomeadamente em
grande intervenção a realizar por empreiteiro a
espaços de salas de aula,
contratar
gabinetes e bar

GIME

Data de Conclusão

dezembro

NE

Reabilitar exteriormente o bloco
Oficinal da ESTG e posterior
intervenção em alvenarias
interiores.

Remoção das atuais platibandas e colocação de
beirados na cobertura e reparação de alvenarias
exteriores. Trata-se de grande intervenção a
realizar por empreiteiro a contratar

GIME

Data de Conclusão

Setembro

NE

Execução de nova cobertura na
Piscina do IPG e posterior
reparaçao de tetos interiores

Trabalhos de reparação da impermeabilização da
cobertura da Piscina em terraço . Trata-se de
grande intervenção a realizar por empreiteiro a
contratar

GIME

Data de Conclusão

Setembro

NE

Execução de rede primária de
combate ao incendio na
Residencia de Estudantes
Feminina I dos SAS

Realização de rede de distribuição de água fria e
quente a realizar em tubagem de aço inox com
instalação à vista. Dada a natureza da intervenção
será lançado concurso para adjudicação da
empreitada

GIME

Intervenção

março

NE

Reabilitação de pisos e alvenarias
interiores na Residencia Feminina
I dos SAS

Substituição do revestimento de piso em linóleo
que se encontra degradado e reparação de
patologias em alvenarias interiores. Grande
inervenção a realizar por empresa externa

GIME

Intervenção

Julho

Cód.

Designação da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Descrição / Estratégia / Metodologia

Executada?

Resultado

1 de 5

Reparação de fachadas da
"Biblioteca do IPG "

Intervenção na cobertura e alvenarias exteriores
deste edifício. Trabalho de grande intervenção a
ser realizado por empresa exterior após
procedimento concursal.

GIME

Intervenção

Julho

TV

Realizar tarefas necessárias para Realizar as medidas de auto-proteção / projeto de
dar corpo e colocar em
segurança contra incendio e dotar o imovel de
funcionamento a nova Residencia condições fisicas e equipamentos necessários ao
seu perfeito funcionamento
de estudantes da ESTH - Seia

GIME

Intervenção

Agosto

Transversal

TV

Realizar os procedimentos no ambito dos Planos
Implementar as orientações
de Eficiencia Energética / ADENE / programa 2020,
propostas na candidatura ao
de modo a implementar os meios e
sistema de eficiencia energética
equipamentos, com vista à redução da fatura
no " Campus do IPG"
energética

GIME

N.º de planos de ação implementados

10

Transversal

TV

Manutenção e qualificação da
piscina

Intervenção diaria de controlo de temperatura, ph
e climatização. Verificação quinzenal dos
equipamentos e do seu bom funcionamento

GIME

N.º de trabalhos/ensaios/avaliações
realizados

40

Transversal

TV

Realizar tarefas de manutenção
preventiva e corretiva em todo
os imoveis e imoveis do IPG.

Realizar tarefas de manutenção a fim de que
todos os equipamentos, veículos e imoveis que
constituem o património do IPG apresentem
excelentes condições de utilização

GIME

Transversal

TV

Manutenção dos equipamentos,
acessos e estruturas das
unidades organicas e dos SAS

Atuação de acordo com as solicitações, com os
relatórios e informações de intervenção
apresentados

GIME

Taxa de concretização dos objetivos

dezembro

Conservação e reabilitação da
rede viária do Campus do IPG

Execução de pavimentação à custa de aplicação
de betuminoso, de forma a repor a camada de
desgaste , para evitar a degradação do pavimento,
e ainda a realização de sinalética vertical e
horizontal com inclusão de marcação de lugares de
estacionamento

GIME

Taxa de Execução

50%

Transversal

Transversal

Não especificado

TV

NE
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Grau de satisfação global dos utentes (escala
dezembro
de 1 a 5)

2 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Informação e Comunicação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

IC

Colocação de placas e sinaletica

Informação e sinaletica em Ingles

GIC/Presidencia

Nº de Placas e Sinalizadores

10
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Executada?

Resultado

3 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Projetos, Protocolos e Parcerias

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

PPP

Elaboração de medidas de auto
proteção em imoveis do IPG,
especificamente no Edifício
Central

Dar cumprimento à legislação em vigor,
nomeadamente o Decreto Lei 224/2015 de 9 de
Outubro, em fazer aprovar na ANPC o respetivo
Projeto

Diretor de
Serviço

N.º de projetos aprovados

1
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Executada?

Resultado

4 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Acção de formação sobre higiene
e segurança no trabalho

Sensibilização dos funcionários do GIME para as
questões de higiene segurança e riscos no
trabalho.

Diretor do Serviço

N.º de acções

1

Formação, Cursos e Workshops

Ação de Formação sobre
Sensibilização dos funcionários que trabalham no
medidas de autoproteção e plano Edifício Central para as questões de segurança
FCW
contra riscos de incêndios, medidas de auto
de evacuação em caso de
proteção e evacuaão .
emergencia no EC

Diretor do Serviço

N.º de acções

1
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Executada?

Resultado

5 de 5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Informação e Comunicação

IC

Informação Interna

newsleter

GIC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

8

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Colaboração na organização e
divulgação de eventos cientificos

Elaboração de cartazes

GIC/CI

N.º de projetos de I&DT promovidos

15
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Executada?

Resultado

1 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

EI

Jornadas de Fotografia

Encontro sobre Fotografia, debate e troca de
experiências, em várias modalidades da atividade
fotográfica

GIC

N.º de comunicações apresentadas

5

EI

VI Fórum sobre Toponímia

Incrementar um estudo/divulgação através de
diversificadas e distintas perspetivas que,
globalmente, propiciem uma Guarda da memória
através da Toponímia

GIC

N.º de comunicações apresentadas

5

IC

Participação em Feiras de
Orientação Vocacional em
Escolas Secundárias e
Profissionais

Promoção do IPG junto das Escolas Secundárias do
distrito da Guarda. Janeiro a Junho.

GIC

N.º de atividades divulgadas

15

Informação e Comunicação

IC

Planeamento e organização de
diversas visitas guiadas a alunos
que estejam a frequentar o 11º
Ano, o 12ºAno

Aumento do número de estudantes em cursos de
Licenciatura. Fevereiro a Junho.

GIC

N.º de atividades divulgadas

10

Eventos e Iniciativas

EI

GIC e AAG

N.º de inscritos/participantes

100

Eventos e Iniciativas

EI

GIC

N.º de inscritos/participantes

10

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

Informação e Comunicação

Comemoração dos 25 anos do
Organização de um evento de convívio e partilha
curso de Comunicação e Relações
de experiências
Públicas

Produção de um vídeo
informativo sobre o IPG
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Testemunhos de alunos de Licenciaturas e
Mestrados.

Executada?

Resultado

2 de 7

Informação e Comunicação

IC

Feira de Ensino Superior:
Futurália (FIL | Lisboa)

Promoção da oferta formativa do IPG. Aumento
do número de estudantes

GIC

N.º de brochuras e flyers distribuídos

1000

Informação e Comunicação

IC

Feira do Ensino Superior
QUALIFICA (Exponor, Porto)

Promoção da oferta formativa do IPG. Aumento
do número de estudantes

GIC

N.º de brochuras e flyers criados

750

Informação e Comunicação

IC

Gabinete de Acesso ao Ensino
Superior

Esclarecimentos/palestras sobre: procedimento do
concurso, provas especificas, oferta formativa,
entre outros. Aumento do número de estudantes.
Abril a Outubro

GIC e Serviços
Académicos

N.º de ações de produção e difusão de
informação

20

Eventos e Iniciativas

EI

Feira Ibérica do Turismo

Promoção da oferta formativa do IPG. Divulgação
de Serviços e Projetos Científicos.

GIC e Unidades
Orgânicas

N.º de iniciativas de animação e promoção

5

Eventos e Iniciativas

EI

Seminário sobre Imprensa
Regional

Histórias, percursos e memórias de Órgãos de
Imprensa Regional. Capacitar os alunos dos Cursos
de Comunicação de novas ferramentas.

GIC

N.º de inscritos/participantes

50

Eventos e Iniciativas

EI

Seminário sobre Rádio

Debate e informação sobre as potencialidade da
radiodifusão

GIC

N.º de inscritos/participantes

45

Informação e Comunicação

IC

Páginas especiais do IPG na
Imprensa Regional

Publicação de notícias, reportagens e prémios na
imprensa local, em páginas coordenadas pelo GIC

GIC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

40

Investigação, Publicações e
Eventos Científicos

IPEC

Edição de livro

Livro sobre comunicações apresentadas no Fórum
sobre Toponímia

GIC

N.º de artigos científicos apresentados

5

EI

Apresentação de Livro

Apresentação do livro "Viajar pelo Mundo"

GIC

N.º de inscritos/participantes

25

Eventos e Iniciativas

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda
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Informação e Comunicação

IC

Conceção e produção gráfica de
material informativo em diversos
suportes

Cartazes, folhetos, flyers, Brochuras, Convites,
Publicidade, Outdoors, entre outros

GIC

N.º de brochuras e flyers criados

20

Informação e Comunicação

IC

Edição de Newsletter

Divulgação de notícias, a nível interno

GIC

N.º de notícias divulgadas

50

Transversal

TV

Base de Dados sobre Antigos
Alunos

Envio de informação sobre atividades, projetos,
eventos, merchandising do IPG

GIC e GESP

N.º de diplomados envolvidos

200

Informação e Comunicação

IC

Folheto Institucional do IPG em
inglês

Material informativo para alunos estrangeiros

GIC e GMC

N.º de guias/catálogos editados

5

Transversal

TV

IPG Store

Disponibilização de Merchandising com marca IPG

GIC

N.º de propostas apresentadas

10

Informação e Comunicação

IC

Programa de Rádio

Divulgação de eventos no contexto académico e
disponibilização em Podcast (Janeiro a Julho e
Outubro a Dezembro)

GIC e CI

N.º de ações de produção e difusão de
informação

30

Eventos e Iniciativas

EI

Sessão Solene de Abertura do
Ano Académico

Preparação, organização, recção de convidados,
guião da cerimónia, filmagem, protocolo e
atividade social

GIC e Gab da
Presidência

N.º de inscritos/participantes

100

Eventos e Iniciativas

EI

Assessoria de Eventos

Apoio a eventos da Presidência, Unidades
Orgânicas e entidades externas

GIC

N.º de atividades/ações realizadas

15

Eventos e Iniciativas

EI

Exposição de Fotografia

Registos sobre uma temática a designar

GIC

N.º de exposições realizadas

2
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Eventos e Iniciativas

EI

Exposição de Projetos

Exposição de trabalhos e projetos de alunos

GIC

N.º de exposições realizadas

3

Eventos e Iniciativas

EI

Semana Intercultural

Atividades que proporcionem a divulgação de
culturas e línguas por parte de docentes/alunos do
IPG

GIC e GMC

N.º de atividades/ações realizadas

5

Eventos e Iniciativas

EI

Exposições Tematicas

Quatro exposições em simultaneo, com a afixação
de 100 cartazes em cada exposição sobre os
temas: Genero, Tabalho, Saude e Educação

GIC+U+Presidencia

N.º de exposições realizadas

4
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Informação e Comunicação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

IC

Programa de Radios

300 minutos de Ciencia - Programa Semanal para
divulgação do I&D produzido no IPG

GIC/UDI

N.º de ações de produção e difusão de
informação

20

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

6 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
ANO:

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Informação e Comunicação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

IC

Folhetos Promocionais

Folhetos em Ingles

GIC

N.º de brochuras e flyers criados

4
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Executada?

Resultado

7 de 7

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Serviços de Ação Social (SAS)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Informação e Comunicação

IC

Elaboração de Ementas

Ementas em Ingles

SAS

N.º de ações de produção e difusão de
informação

40

Eventos e Iniciativas

EI

Cozinha Internacional

Almoço com gastronomia de paises europeus e
africanos

SAS/GMC

N.º de ações de promoção realizadas

3

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

1 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Serviços de Ação Social

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

Cód.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia
Conhecer e aplicar as boas práticas de higiene na
distribuição de refeições;
Técnicas de empratamento em
Desenvolver as regras básicas de
cantinas em ambiente de
empratamento de refeições;
trabalho
Aprofundar os conceitos de
higienização das instalações e

Formação, Cursos e Workshops

FCW

Formação, Cursos e Workshops

FCW Nutrição e alimentação saudável

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Aprofundar conhecimentos sobre nutrição; Guia
de Receitas Saudáveis

Responsabilidade

Indicador

Meta

Setor alimentar dos
SAS

N.º de participantes inscritos

6

Setor alimentar dos
SAS e Escola Superior
de Saúde

N.º de participantes inscritos

10

Executada?

Resultado

2 de 4

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO
IPG.011.03

Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Serviços de Ação Social (SAS)

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

ANO:

INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

2017

ATIVIDADES A REALIZAR
Âmbito da Atividade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Cód.

Designação da Atividade

Descrição / Estratégia / Metodologia

Responsabilidade

Indicador

Meta

Transversal

TV

Manual de procedimentos

Definição de regras / normas para elaboração de
auditorias

Setor de Bolsas
dos SAS

Data de implementação

31 de
dezembro

Transversal

TV

Regulamento interno das
Residências

Alteração e atualização do regulamento interno

Setor de
alojamento dos
SAS

Data de implementação

30 de
setembro

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda

Executada?

Resultado

4 de 4
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R2
Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2017
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 2017

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: 1.0

Reforçar o grau de internacionalização do IPG
INDICADORES

Peso: 40.0
2015

2016

META 2017

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

72.0

66.0

70.00

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

153.0

171.0

160.00

90.0

99.0

90.00

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

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

5.00

40

10.00

40

5.00

20

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

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

Nº de participações com comunicação em eventos
científicos internacionais

2015

104.0

2016

63.0

META 2017

75.00

Tolerância

Valor
Crítico

10.00

PESO

Peso: 20.0
RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 201718
Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 201718

2015

Peso: 20.0
2016

META 2017

11.0

11.0

12.00

228.0

298.0

350.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

2.00

40

25.00

60

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidadeo/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade
INDICADORES

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito
do SIGQ

2015

CLASSIFICAÇÃO

100

Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP
INDICADORES

CLASSIFICAÇÃO

2016

80.0

META 2017

85.00

Tolerância

5.00

Valor
Crítico

PESO

100

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 20.0
CLASSIFICAÇÃO
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Objectivos Operacionais
Eficiência

Peso: 1.0

Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais
INDICADORES

2015

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou
internacionais no ano 2017

2016

Peso: 30.0

META 2017

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

78.0

93.0

90.00

5.00

50

9.0

19.0

20.00

3.00

50

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

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas
INDICADORES

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)

2016

Peso: 40.0

META 2017

16.0

20.0

8.00

1800.0

1498.0

1000.00

52.0

42.0

35.00

Nº de novos protocolos celebrados

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

2.00

40

200.00

40

5.00

20

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

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

2015

2016

META 2017

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

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

52.0

54.5

55.00

2.00

60

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

13.0

21.8

22.00

1.00

40

Peso: 30.0
RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Qualidade

Peso: 1.0

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar
INDICADORES

Peso: 30.0
2015

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 / nº de alunos inscritos no 1º ano 1ª vez "n" anos antes, com n= duração curso

2016

71.2

META 2017

69.7

Tolerância

70.00

Valor
Crítico

PESO

3.00

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

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

2015

2016

META 2017

Peso: 30.0

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por
questionário ao Gabinete de Informação e
Comunicação (GIC)

3.70

.20

30

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por
questionário do Gabinete de Estágios e Saídas
profissionais (GESP)

3.70

.20

40

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por
questionário das Cantinas dos SAS

3.70

.20

30

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

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

2015

% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

% de Unidades Curriculares avaliadas com
"resultados a melhorar"

2016

META 2017

Peso: 40.0
Tolerância

Valor
Crítico

PESO

93.2

93.2

95.00

2.00

50

2.2

2.2

5.00

1.00

50

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

Dirigentes - Direcção superior *

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

20.0

13.0

REALIZADOS

DESVIO

.0
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Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0

3.0

.0

Técnico Superior *

12.0

34.0

.0

Assistente Técnico *

8.0

50.0

.0

Assistente Operacional *

5.0

75.0

.0

15.0

199.0

.0

Docentes

REALIZADOS

DESVIO

374.0

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31/12/2016

31/12/2017

370

370

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de Funcionamento

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Outras Despesas Correntes

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

0.0

Reforçar o grau de internacionalização do IPG
Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação
Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP
Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidadeo/desenvolvimento do Sistema Interno
de Garantia de Qualidade

Eficiência
Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais
Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas

0.0
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Avaliação Final
Melhorar a qualificação do corpo docente, aumentando a % de docentes com grau de doutor e especialistas

Qualidade

0.0

Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar
Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados
Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL

0.000

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 2017-18

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2017-18

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2017

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 total de
docentes ETI) x 100
(Nº de docentes ETI especialistas / Nº total de docentes ETI) x 100 / 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 / 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 Gabinete de
Informação e Comunicação (GIC)
Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário do Gabinete de
Estágios e Saídas profissionais (GESP)
Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário das Cantinas dos
SAS
% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

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

Fonte de Verificação
GMC
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Indicadores

Fonte de Verificação

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/EscolasI/EscolasI/Escolas

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2017-18

Serviços Académicos

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2017-18

Serviços Académicos

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

GAQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2017

UDI/EscolasI/Escolas

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

UDI/EscolasI/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 / Nº total de
docentes ETI) x 100

DRH

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

DRH

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
Serviços Académicos
curso / 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 Gabinete de
Informação e Comunicação (GIC)

GAQ

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário do Gabinete de
Estágios e Saídas profissionais (GESP)

GAQ

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário das Cantinas dos
SAS

GAQ

% de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

GAQ

% de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

GAQ

Plano de Atividades do IPG - 2017

Anexo III: Plano de atividades da MagicKey, Lda

[59]

Plano de atividades da MAGICKEY, LDA
- Ano 2017 A Empresa
A Magickey Lda, é uma sociedade por quotas que tem por objecto social a
“Concepção e desenvolvimento de programas informáticos, planeamento e concepção
de sistemas que integram equipamento, programas informáticos e tecnologias de
comunicação e ainda a comercialização, por grosso ou a retalho, de produtos e
sistemas tecnológicos, para satisfação de necessidades de clientes específicos”, tendo
2 sócios: o Instituto Politécnico da Guarda, que detém 49% do capital, e o Luís Filipe
Figueiredo, que detém 51%, ao qual cabe igualmente a função de gerente não
remunerado.

A empresa nasceu do projeto com o mesmo nome que, desde o ano 2005, vem sendo
desenvolvido na ESTG-IPG, tendo por base o lema "Estudamos problemas,
produzimos soluções". O projeto nasceu pois em resposta a um desafio concreto de
encontrar uma forma eficiente de interação com o computador para pessoas que não
poderiam utilizar os membros superiores.

Nesse mesmo ano produziu-se a primeira aplicação, designada por MagicKey, que
viria a dar o nome a todo o Projeto. Esta aplicação veio a ser galardoada com o
Prémio Eng. Jaime Filipe 2006, instituído pelo Instituto de Segurança Social. Uma
outra aplicação, designada por MagicEye, veio a receber o mesmo prémio em 2008, o
que veio contribuir para o reconhecimento do trabalho desenvolvido bem como facilitar
a sua divulgação, aumentando assim a responsabilidade do trabalho que se estava a
iniciar.

Constituída em Agosto de 2011, a Magickey Lda, tem atualmente ao seu serviço, para
além do seu gerente, dois engº Informáticos diplomados pelo IPG e exerce a sua
atividade nas instalações da ESTG-IPG.

As soluções desenvolvidas
Com base nas necessidades concretas das pessoas com diversas limitações físicas
procuramos encontrar soluções que melhorem a sua qualidade de vida. O portfólio de
soluções atuais inclui as seguintes soluções tecnológicas:
1

O MagicEye é um sistema que permite ao utilizador controlar o rato de um
computador apenas com a direção do olhar. É aconselhado para casos de Paralisia
Cerebral, Esclerose Lateral Amiotrófica, AVC, …

Características:


Elevada precisão mesmo com resoluções gráficas elevadas



Calibração manual, smi-automática e automática



Possibilidade de utilização de óculos

O MagickeyBoard é um software que permite fazer quadros de comunicação
alternativa usando texto, imagens e som. Pode ser usado como um teclado virtual,
adaptado a cada utilizador, que permite escrita eficiente graças ao seu dicionário com
cerca de 700.000 palavras. O MagicKeyboard faz quadros automáticos com: contas,
ordenação de números e palavras, perguntas, puzzles, sequência de imagens e
construção de frases …

Características:


Dicionário que se adapta à escrita do utilizador



Síntese de voz, Hélia, em português



Reconhecimento de voz, em português



Exportar/importar perfis

O MagicHome é um sistema que permite controlar o meio ambiente que rodeia o
utilizador, a partir do computador.

Características:


Controlo por Infra-Vermelhos: TV, DVD, Hi-Fi, Climatização…



Controlo por rádio frequência de qualquer equipamento eléctrico



Controlo com comandos de voz em português



O MagicHome é controlado pelo software MagicKeyboard

O MagicKey é um sistema que permite controlar o rato de um computador com os
movimentos da cabeça. Os cliques do rato podem ser feitos com o piscar dos olhos. É
aconselhado para Tetraplégicos com bons movimentos de cabeça.
2

O MagicSwitch é um sistema que permite ligar até 4 switches ao computador por
USB. Cada switch pode ser configurado para fazer: clique, duplo clique, arrastar, tecla
“Enter” ou tecla “Espaço”. Permite guardar vários perfis de utilizador.
O MagicWatch permite efetuar estudos com pessoas com dificuldades de leitura
dando ao profissional uma informação detalhada sobre todo o processo de leitura,
podendo rever essa informação à velocidade normal ou em câmara lenta. Pode
também ser usado em meios publicitários para o estudo do interesse dos utilizadores
em determinadas imagens

Características
Produz um vídeo com:


As coordenadas do local para onde o utilizador está a olhar



As imagens do ecrã do computador



A voz do utilizador

Pode ver-se o vídeo à velocidade normal ou em câmara lenta.
A MagicWheelChair é uma cadeira de rodas que pode ser controlada:


Com a direção do olhar



Com a voz: “frente”, “recua”, “direita”, “esquerda”



Com Switches



Com Joystick ou Game-pad

Para conduzir a MagicWheelChair com o olhar basta fixar um ponto no horizonte e a
cadeira levá-lo-á até esse ponto. Para maior segurança a MagicWheelChair está
dotada com sensores de obstáculos.

O MagicJoystick é um software que permite o controlo do rato do computador através
de Joystick ou Game-pad. Pode simular os cliques do rato sem necessidade de se
premir qualquer botão. Permite filtrar os movimentos das mãos, o que torna possível o
seu uso por pessoas com tremores que não conseguem utilizar um rato convencional.
O MagicPhone permite controlar o telemóvel a partir do computador de várias formas
alternativas. Cada utilizador pode adaptar o MagicPhone de forma a usufruir, da
melhor forma, das suas funcionalidades. A adaptação do MagicPhone pode ser feita a
dois níveis: quanto ao layout e quanto à forma de interação com a aplicação.

3

O MagicTracking, desenvolvido em 2012, permite fazer a localização de pessoas ou
bens através de receptores de GPS, bem como fazer a gestão de frotas de empresas.
Em 2013 fez-se a evolução deste sistema para a utilização de dispositivos móveis
baseados no sistema Android que dispensam a utilização de um sistema centralizado
de comunicações, o que reduz os custos para os utilizadores finais e aumenta a sua
interatividade.
O MagicContact é uma nova aplicação lançada em 2104 em parceria com a PT. Esta
aplicação permite a utilização de um dispositivo móvel com Android por pessoas que
não tenham a necessária precisão de movimentos para aceder às suas
funcionalidades. Trata-se pois de uma aplicação inovadora que vem aumentar a
acessibilidade de pessoas com limitações físicas aos dispositivos móveis.
O SIMA, Sistema Integrado de Monitorização de Animais, permite fazer um
acompanhamento em tempo real de animais em grandes áreas de pastagens, sendo
possível monitorizar, para além das suas posições, a sua temperatura. Este sistema
utiliza uma tecnologia própria de comunicações que dispensa a utilização das redes
GSM ou GPRS das operadoras móveis o que reduz os custos de utilização para o
utilizador final.

O Plenárium é um sistema de votação nominal electrónico, e de gestão de tempos
nas assembleias municipais, com geração automática do texto com as deliberações a
ser introduzido nas respetivas atas.
O +Fácil, foi o primeiro produto com uma marca própria a ser registado no INPI, e
consiste num telemóvel com software especial que torna a sua utilização bastante
simples por pessoas idosas, servindo ao mesmo tempo como um localizador GPS.

O Controlo de Rondas é uma aplicação que utiliza um smartphone Android para
fazer o registo e a gestão de rondas de seguranças em ambientes empresariais. Foi
feito no final de 2016 o primeiro contrato com uma empresa de segurança para a sua
utilização prática, depois de ter sido testado, com sucesso, durante três meses por
essa mesma empresa.

4

Análise resumida dos resultados de 2016
Não estando ainda disponíveis os resultados finais de 2016, os dados disponíveis
apontam para prejuízos, pelo segundo ano consecutivo, embora com valores
substancialmente inferiores aos registados em 2015.
Em 2016 saiu da Magickey, por opção própria, o Eng. Nuno Pinto que foi o
responsável pelo desenvolvimento da aplicação MagicContact. Apesar da sua saída
no início de 2016, o Eng. Nuno Pinto aceitou terminar versão 2 da aplicação
MagicContact de acordo com os objetivos estabelecidos no contrato entre a MagicKey
e a Fundação PT. Esse trabalho foi dado por concluído em setembro de 2016, não
tendo o Eng. Nuno Pinto cobrado qualquer valor à Magickey por esse trabalho.
Uma parte importante das receitas da Magickey em 2016 resultou, precisamente, dos
valores pagos pela Fundação PT para o desenvolvimento da aplicação MagicContact.

Atividades previstas para 2017
Está em fase de negociação com a Fundação PT a continuação do desenvolvimento
da aplicação MagicContact.
Está em curso o desenvolvimento de uma aplicação para a ADSI resultante de um
projeto para a melhoria da acessibilidade web.
A Magickey irá colaborar no desenvolvimento de uma aplicação para o IPG no âmbito
de um projeto europeu.
Vamos continuar a dar apoio técnico aos utilizadores das nossas tecnologias e fazer
as melhorias nas mesmas que venham a ser consideradas pertinentes.
Manteremos os acordos de cooperação com os diferentes CRTICs do país e
continuaremos a dar toda a importância à parceria que temos mantido com a APPC do
Porto.
Feito o primeiro contrato com uma empresa de segurança, continuaremos a apostar
no desenvolvimento de produtos e serviços ligados à segurança das pessoas e bens.

Recursos humanos e financeiros
O saldo bancário da Magickey em 31-12-206 é de 104.680,37€.
As receitas que se estimam para o ano de 2017, fruto dos diferentes projetos em que a
Magickey está envolvida, não serão suficientes para assegurar as suas despesas de
funcionamento.

5

A manutenção dos dois engenheiros ao serviço da Magickey deverá ser ponderada ao
longo do ano, em avaliações trimestrais, tendo em conta as receitas que se venham a
obter e o volume de trabalho necessário para a obtenção dessas receitas.

Guarda, 31 de dezembro de 2016

O Gerente

(Eng. Luis Figueiredo)
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Plano de Atividades do IPG - 2017

Anexo IV: Orçamentos do IPG e SAS – 2017
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DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Ministério:
Secretaria:

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Capítulo:

1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO

Divisão:

61 - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

PROG MED

FONTES DE FINANCIAMENTO

CLASS.
ECONÓMICA

RECEITA
RECEITAS
GERAIS

010

RECEITA
PRÓPRIA

TRANSFERÊNCIAS
AP

FEDER

FUNDO
COESÃO

FSE

FEOGA

OUTRAS

TOTAL
RECEITAS
(EM EUROS)

CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
018

EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
04

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

04.01

TAXAS:

04.01.22

PROPINAS

04.01.22.01

LICENCIATURAS

04.01.22.02

MESTRADOS

04.01.22.05

INTERNACIONAL

04.01.22.06
04.01.99

298 600
19 792

CET'S E POS-GRADUAÇOES

220 000

220 000

TAXAS DIVERSAS

170 794

170 794

MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

04.02.99

MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

06

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Total do capitulo

06.01

SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:

06.01.02

PRIVADAS

06.03

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:

06.03.01

ESTADO

06.03.01.29

ESTADO

06.03.01.29.93

ESTADO

06.03.07

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

06.03.07.52

0

06.03.07.52.98

FCT

10 000

10 000

2 714 186

2 714 186

5 000

5 000

10 656 089

10 656 089

06.03.07.58

UNIVERSIDADE DO PORTO, FUNDAÇAO PUBLICA

06.03.07.58.07

UNIVERSIDADE DO PORTO, FUNDAÇAO PUBLICA

06.06

SEGURANÇA SOCIAL:

06.06.03

FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS

06.09

RESTO DO MUNDO:

06.09.01

UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES

06.09.05

PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
Total do capitulo

07.01

1 995 000

298 600
19 792

04.02

07

1 995 000

2 000

2 000

11 912

11 912

150 000

276 742

150 000

50 000

326 742

50 000

11 158 756

7 013
10 656 089

12 013

7 013
13 912

276 742

150 000

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:
VENDA DE BENS:

07.01.02

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

07.01.03

PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS

07.01.99

OUTROS

392

392

1 307

1 307

20 473

20 473

07.02

SERVIÇOS:

07.02.01

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

65 500

65 500

07.02.02

ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA

75 000

75 000

07.02.04

SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

12 097

07.02.08

SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO

44 464

44 464

07.02.99

OUTROS

189 000

189 000

408 233

408 233

Total do capitulo
08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

08.01

OUTRAS:

12 097
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08.01.99

OUTRAS

08.02

SUBSIDIOS

08.02.09

SEGURANCA SOCIAL

629 476

629 476

50 000
629 476

Total do capitulo

50 000
679 476

50 000

Total da medida

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

Total do programa

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

Total das Atividades

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651

200 000

50 000

14 960 651

Total do organismo

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

14 960 651
14 960 651
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PROG MED FUNC

FONTES DE FINANCIAMENTO

CLASS.
ECONÓMICA

DESPESA
RECEITAS
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010

RECEITA
PRÓPRIA
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AP

FEDER

FUNDO
COESÃO

FSE
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EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
01
01.01
2014

DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
266 223

11 600

7 562 308

579 430

01.01.02

ÓRGÃOS SOCIAIS

01.01.03

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA

01.01.11

REPRESENTAÇÃO

01.01.12

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS

01.01.13

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

01.01.14

SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL

01.01.14.SF
01.01.14.SN
01.02

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

01.02.02

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

01.02.04

AJUDAS DE CUSTO

5 000

01.02.05

ABONO P/ FALHAS

4 142

01.02.07

COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA

01.02.14

OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

95 815
5 000

314 041

SUBSIDIO FERIAS

706 922

706 922

SUBSIDIO NATAL

706 922

706 922

15 400

15 400

SEGURANÇA SOCIAL

01.03.03

SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS

01.03.05

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL

01.03.05.A0

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL

01.03.05.A0.A0

CAIXA GERAL DE APOSENTACOES

01.03.05.A0.B0

SEGURANCA SOCIAL
Total do agrupamento

02.01

8 241 738
14 495

95 815
309 041

01.03

02

277 823
100 000

14 495

32 100

37 100

91 434

91 434

4 142

2 074

2 074

8 963

8 963

2 013 646

2 013 646
358 982

10 000

10 656 089

2 143 408

368 982
100 000

12 899 497

2 500

18 912

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS
3 912

02.01.01

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

12 500

02.01.02

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

45 000

45 000

02.01.04

LIMPEZA E HIGIENE

30 000

30 000

02.01.07

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

2 500

2 500

02.01.08

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

02.01.08.A0

PAPEL

5 000

5 000

02.01.08.B0

CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO

5 000

5 000

02.01.08.C0

OUTROS

5 000

5 000

02.01.09

PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

150

150

02.01.10

PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS

400

400

02.01.14

OUTRO MATERIAL-PECAS

02.01.15
02.01.17
02.01.18

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

02.01.20

MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO

02.01.21

OUTROS BENS

02.02

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

50

50

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS

2 000

2 000

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

3 000

3 000

02.02.01

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

02.02.01.A0

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

2 500

2 500

7 000

7 000

30 000

5 000

35 000

480 000

10 000

490 000
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EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
02.02.02

LIMPEZA E HIGIENE

40 000

02.02.03

CONSERVAÇÃO DE BENS

57 500

02.02.06

LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

10 000

02.02.08

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

02.02.09

COMUNICAÇÕES

02.02.09.A0

ACESSOS A INTERNET

02.02.09.B0

COMUNICACOES FIXAS DE DADOS

02.02.09.C0

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

02.02.09.D0

COMUNICACOES MOVEIS

02.02.09.F0

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

02.02.10

TRANSPORTES

02.02.12

SEGUROS

02.02.12.B0

OUTRAS

02.02.13

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

65 000

5 000

02.02.15

FORMAÇÃO

02.02.15.B0

OUTRAS

20 000

5 000

02.02.17

40 000
12 500

70 000
10 000

10 500

4 500

15 000

500

500

500

500

2 000

2 000

6 000

6 000

20 000

20 000

7 800

7 800

8 000

8 000
10 000

3 500

83 500
25 000

PUBLICIDADE

55 000

02.02.18

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

28 500

28 500

02.02.19

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

02.02.19.B0

SOFTWARE INFORMATICO

15 000

15 000

OUTROS

25 000

25 000

02.02.19.C0
02.02.20

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS

02.02.20.A0

SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
CONTRATOS DE IMPRESSAO

02.02.20.A0.C0

OUTROS

02.02.20.E0

OUTROS

165 000

02.02.25

OUTROS SERVIÇOS

115 000

04

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

04.03

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

04.03.05

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

04.03.05.54

SERVIÇOS DE AÇAO SOCIAL -IPG

04.03.05.54.52

SERVIÇOS DE AÇAO SOCIAL -IPG

04.07

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS

04.07.01

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
FAMÍLIAS
OUTRAS

04.08.02.B0

28 542

51 600

51 600
79 500

79 500

Total do agrupamento

04.08

76 700

28 542

02.02.20.A0.A0
02.02.20.A0.B0

04.08.02

21 700

1 327 000

RESTO DO MUNDO
RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS

06

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

06.02

DIVERSAS

Total do agrupamento

5 000
13 912

143 742

35 000

120 000
10 000

1 529 654

100 000

100 000

40 000

40 000

30 000

OUTRAS

04.09
04.09.02

165 000

40 000

70 000

40 000

211 500

1 500
171 500

1 500
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06.02.01

IMPOSTOS E TAXAS

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

20 000
Total do agrupamento

07.01

INVESTIMENTOS

07.01.04

CONSTRUÇÕES DIVERSAS

07.01.07

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

07.01.07.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.07.B0.C0

OUTROS

20 000
20 000

50 000

50 000

80 000

25 000

07.01.08

SOFTWARE INFORMÁTICO

07.01.08.A0

ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO

07.01.08.A0.A0

SOFTWARE DE COMUNICACOES

07.01.08.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.08.B0.B0

OUTROS

50 000

155 000

53 000

53 000

500

07.01.09

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

07.01.09.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.09.B0.A0

20 000

HARDWARE DE COMUNICACOES

07.01.09.B0.B0

OUTROS

07.01.10

EQUIPAMENTO BÁSICO

07.01.10.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.10.B0.B0

OUTROS

07.01.11

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

500

500

500

5 000

5 000

15 000

35 000

133 000

65 000

300 000

20 000
1 000

Total do agrupamento

1 000

102 000

Total da medida

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651
14 960 651

Total do programa

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

Total das Atividades

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651

Total do organismo

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651

Total do ministério - receita

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651

Total do ministério - despesa

10 656 089

3 763 908

13 912

276 742

200 000

50 000

14 960 651
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CLASS.
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010

RECEITA
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CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
019

EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO
06

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

06.03

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:

06.03.01

ESTADO

06.03.01.30

ESTADO

06.03.01.30.95

ESTADO

06.03.07

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

06.03.07.53

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

391 880

06.03.07.53.85

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

07

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:

07.01

VENDA DE BENS:

07.01.07

PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS

Total do capitulo

07.02

SERVIÇOS:

07.02.01

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

07.02.07

ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO

07.02.99

OUTROS

08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

391 880

OUTRAS:

08.01.99

OUTRAS

100 000

100 000

100 000

491 880

140 605

Total do capitulo

08.01

391 880

140 605

17 750

17 750

445 983

445 983

1 567

1 567

605 905

605 905

42 271
Total do capitulo

42 271
42 271

42 271

Total da medida

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total do programa

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total das Atividades

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total do organismo

391 880

648 176

100 000

1 140 056
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DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Ministério:
Secretaria:

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Capítulo:

1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO

Divisão:

62 - SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

PROG MED FUNC

FONTES DE FINANCIAMENTO

CLASS.
ECONÓMICA

DESPESA
RECEITA
PRÓPRIA

RECEITAS
GERAIS
010

TRANSFERÊNCIAS
AP

FEDER

FUNDO
COESÃO

FSE

FEOGA

OUTRAS
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01
01.01
2015

DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

01.01.02

ÓRGÃOS SOCIAIS

01.01.03

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA

01.01.11

REPRESENTAÇÃO

01.01.13

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

01.01.14

SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL

01.01.14.SF
01.01.14.SN
01.02

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

01.02.02

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

01.02.04

AJUDAS DE CUSTO

01.03

SEGURANÇA SOCIAL

38 087

341 733

33 567

15 000

48 567

SUBSIDIO FERIAS

16 652

15 000

31 652

SUBSIDIO NATAL

16 652

15 000

31 652

500

500

7 006

01.03.05

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL

01.03.05.A0

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL
CAIXA GERAL DE APOSENTACOES
SEGURANCA SOCIAL
Total do agrupamento

02.01

25

27 843

27 843

35 000

44 063

79 063

391 880

214 248

606 128

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS

02.01.01

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

02.01.04

LIMPEZA E HIGIENE

02.01.05

ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS

02.01.06

ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR

02.01.08

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

02.01.08.C0

OUTROS

02.01.10

PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS

02.01.17

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

02.01.21

OUTROS BENS

02.02

7 006

25

01.03.05.A0.A0

02

38 087
124 685

01.03.05.A0.B0

217 048

250

250

25 428

25 428

2 500

2 500

170 000

170 000

500

500

50

50

100

100

8 000

8 000

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

02.02.01

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

02.02.01.A0

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

02.02.03

CONSERVAÇÃO DE BENS

02.02.08

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

02.02.09

COMUNICAÇÕES

02.02.09.B0

COMUNICACOES FIXAS DE DADOS

02.02.09.C0
02.02.09.D0
02.02.09.F0

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

02.02.12

SEGUROS

02.02.12.B0

130 000
5 000

50 000

180 000
5 000

700

700

150

150

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

5 000

5 000

COMUNICACOES MOVEIS

1 000

1 000

100

100

OUTRAS

300

300

02.02.13

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

250

250

02.02.15

FORMAÇÃO

02.02.15.B0

OUTRAS

100

100
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02.02.18

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

02.02.19

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

02.02.19.B0

SOFTWARE INFORMATICO

1 000

1 000

02.02.19.C0

OUTROS

1 000

1 000

02.02.20

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS

02.02.20.E0

OUTROS

04

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

14 250

2 500
368 178

Total do agrupamento

04.07

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS

04.07.01

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS

04.08

FAMÍLIAS

04.08.02

OUTRAS

04.08.02.B0

OUTRAS

07

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

07.01

INVESTIMENTOS

07.01.07

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

07.01.07.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

Total do agrupamento

07.01.07.B0.C0

OUTROS

07.01.09

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

07.01.09.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.09.B0.B0

50 000

OUTROS

07.01.10

EQUIPAMENTO BÁSICO

07.01.10.B0

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

07.01.10.B0.B0

OUTROS

07.01.11

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

2 500
100 000

468 178

1 000

1 000

50 000

50 000

51 000

51 000

1 400

1 400

1 350

1 350

11 500

11 500

500

500
14 750

14 750

Total do agrupamento

64 250

Total da medida

391 880

648 176

100 000

1 140 056
1 140 056

Total do programa

391 880

648 176

100 000

Total das Atividades

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total do organismo

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total do ministério - receita

391 880

648 176

100 000

1 140 056

Total do ministério - despesa

391 880

648 176

100 000

1 140 056

