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NOTA INTRODUTORIA
O Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do Instituto Politécnico da Guarda
(IPG) e seus Serviços e Ação Social (SAS), referente ao exercício de 2017, descreve
o contexto funcional da Instituição, as atividades e ações desenvolvidas, promovendo
uma contextualização e sumária da evolução do sistema de ensino superior em
Portugal na última década, da oferta e procura dos ciclos de estudos no IPG,
apresentando o balanço das atividades realizadas, as formações detidas e
desenvolvidas, os recursos existentes, os serviços prestados e a investigação
produzida. Analisa o comportamento institucional em termos económico-financeiros,
com as respetivas demonstrações financeiras consolidadas, dando cumprimento à
legislação em vigor.
O IPG é uma instituição de ensino superior de direito público, organizada
internamente por unidades orgânicas – Escola Superior de Educação e Comunicação
(ESECD), Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTH), Escola Superior de Saúde
(ESS) e Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) - responsáveis diretas pelo
desenvolvimento das Atividades de formação; Unidade de Desenvolvimento do
Interior (UDI), estrutura de investigação com estatuto de unidade orgânica,
responsável pelo I&D da Instituição, projetos de transferência de conhecimento,
candidaturas a programas nacionais e comunitários. Complementarmente existe um
conjunto de unidades e gabinetes de suporte às atividade académica, mobilidade e
internacionalização, cultura e desporto, saídas profissionais, apoio ao estudante e
atividades de gestão e manutenção de equipamentos e edifícios.
Os projetos e atividades desenvolvidas estão enquadrados nos objetivos delineados
no Plano de Atividades para o ano 2017 e estruturadas de acordo com o Plano
Estratégico. Foram também prosseguidos outros objetivos estabelecidos no
Programa do Governo para a área do Ensino Superior e nas recomendações da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), bem com das
estratégias estabelecidas em termos de agendas de investigação e de financiamentos
públicos. Assinale-se, os desenvolvimentos promovidos no âmbito de projetos
nacionais e europeus, transferência de conhecimento, da política de cooperação no
âmbito do CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), das
parcerias e convénios internacionais e do fortalecimento das relações com a
comunidade.
A estrutura do presente documento é composta basicamente por três partes:
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 Na primeira parte procede-se à apreciação e contextualização da envolvente
externa nacional e regional no ano de 2017, quer ao nível da conjuntura
económica, quer do ensino superior, bem como uma caraterização geral do
IPG, da sua organização institucional e evolução dos seus principais
indicadores académicos e de ação social. São elencados os objetivos gerais e
estratégicos do IPG para 2017 e identificados os desenvolvimentos e
condicionalismos mais marcantes nesse período.
 Na segunda parte sistematiza-se as atividades realizadas pelo conjunto das
unidades que integram a Instituição, agrupadas em função dos objetivos
estratégicos estabelecidos, ações planeadas e nível de concretização.
 Na última parte é apresentada a situação económico-financeira consolidada
da Instituição, suportada em quadros e indicadores demonstrativos da gestão
realizada e análises financeiros com diferenciação entre o Instituto Politécnico
da Guarda e os Serviços de Ação Social.
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1.

O ENSINO SUPERIOR EM
PORTUGAL

“O relatório “Education at a Glance 2017” mostra que em Portugal 30% da população
adulta tem apenas o 6.º ano de escolaridade. Nota positiva é que há cada vez mais
diplomados. Desde 2000 que a população, entre os 25 e os 64 anos, com formação
superior tem vindo a aumentar nos países da OCDE. Passou de 22% em 2000, para
27% em 2005 e para 31% em 2010, atingindo os 36% em 2016. O aumento é,
todavia, mais significativo entre os 25 e os 34 anos. O atraso na conclusão dos
estudos ao nível do ensino secundário continua a ser fonte de preocupação para a
OCDE. Sobretudo porque indicia que os alunos com dificuldades podem estar a ficar
para trás ou em risco de abandono. Quando não completam o secundário nos três
anos que compõem este ciclo, a maioria dos alunos da OCDE consegue-o nos dois
anos seguintes. Mas 25% falha. Em Portugal, e também no Chile, um em cada quatro
alunos que entram no secundário, permanecem nele após o período teórico de
duração. Desses, mais de metade deixa de estudar nos dois anos seguintes. Em
2016, nos países da OCDE, 15% dos jovens entre os 18 e os 24 anos não
estudavam, nem trabalhavam; em Portugal 18% dos jovens estavam na mesma
situação. As perspetivas de emprego aumentam ainda para quem estuda além da
escolaridade obrigatória. A taxa de emprego é 20 pontos percentuais mais alta para
os

adultos com o

ensino

secundário

ou pós-secundário

não

superior,

comparativamente aos que não completam o 12.º ano. Os licenciados têm uma taxa
de emprego superior em 10 pontos percentuais à dos adultos com o ensino
secundário ou pós-secundário não superior. Isto significa, alerta a OCDE, “que
pessoas com qualificações mais baixas correm maior risco de ficar desempregadas”

(Education at a glance 2017, OCDE Report).
No âmbito do ensino superior português, a análise do relatório da OCDE “Education
at a Glance 2017”, aponta, entre outras, as seguintes conclusões:


Os jovens foram os que mais beneficiam da expansão do ensino superior na
última década, revela o relatório. Entre 2000 e 2016, o número de licenciados
naquela faixa etária aumentou 22% em Portugal e 17% na OCDE. A parcela
de financiamento no sistema de ensino superior que é assegurado por
privados aumentou, fixando-se agora em torno dos 32%. A retração do papel
do Estado nas universidades e politécnicos em Portugal é apenas ultrapassada
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pela que se verificou no Reino Unido (onde os privados representam mais de
37% dos gastos).


Mais de um terço dos estudantes deixa o secundário antes de o terminar. Em
nenhum outro dos 35 países que pertencem à Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE) há tantos alunos a desistir do ensino
secundário sem o completarem como em Portugal. Cinco anos após o início
dessa formação, 35% dos estudantes deixa as escolas sem um diploma,
revela o relatório;



O caso português tem uma outra especificidade. Ao contrário da generalidade
dos países, são os programas vocacionais aqueles que têm maior sucesso a
garantir que os estudantes obtêm um diploma do ensino secundário.
Enquanto a taxa de conclusão dos que entram em programas gerais (cursos
científico-humanísticos) é de 59%, no ensino profissional o indicador sobre
para 64%. Só Israel (onde a taxa de conclusão para os estudantes das vias
vocacionais é de 92%) tem uma tendência semelhante à nacional;



A percentagens de adultos entre os 25 e os 34 anos que completaram um
curso superior em Portugal subiu 22 pontos percentuais, passando de uns
escassos 13% em 2000 para 35% em 2016. O valor ainda está aquém tanto
da média da OCDE (43%) como da União Europeia (40%), mas é tido como
um dos progressos “consideráveis” registados no país. E o número de
diplomados nas áreas Engenharia e Indústrias Transformadoras tem vindo a
aumentar;



Segundo ainda o relatório, indivíduos com mais diplomas têm melhores
oportunidades de trabalho, o que “reduz a ansiedade”. As pessoas com mais
instrução têm uma taxa de mortalidade menor e uma expectativa de vida
mais alta.

A Figura 1 ilustra as despesas em educação, em % do PIB, na última década. Os dados
revelam de 2007 a 2017 uma redução de 0,3%, alcançando-se em 2017 os níveis
mais baixos de financiamento (3,8%) da última década, valores próximos dos
registados no final da década de 80. De referir que em 2009 e 2010 a despesa era
de 4,8%, a tendência é de redução a uma média de 1,2% ao ano.
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Figura 1: Despesas do Estado com a Educação

Em Portugal, o ensino superior conheceu um forte impulso nas últimas duas décadas,
quer na oferta de formações, quer na diversificação do perfil social e cultural dos
indivíduos que acedem a este nível de escolaridade. Na atualidade a procura
apresenta um diferencial superior a 10% em relação à oferta, que em determinadas
áreas se torna crítica e exige intervenções estratégicas de correção, promovendo
maior equidade formativa e sustentabilidade do sistema de Ensino superior. Note-se
que o alargamento destes ciclos de ensino tem-se realizado quer por uma expansão
das formações de 1º ciclo, quer ainda por uma considerável oferta de mestrados, que
no conjunto tendem a alargar as competências e saberes da população, a favorecer
a recomposição socioprofissional, a modernização das estruturas sociais e o aumento
competitivo em relação ao mercado de trabalho. Contudo, assistimos a um acentuar
dos desequilíbrios demográficos, em particular nas regiões interiores, para as quais
urge politicas públicas que promovam reequilíbrios, caso contrario os efeitos sobre a
economia e a sociedade serão profundamente penalizadores
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) iniciou-se em
2011/2012 o processo de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo, num processo
regular de avaliação/acreditação das formações, abrangendo todos os ciclos de
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estudos que obtiveram acreditação preliminar que se prolongou até 2015/2016. O 2º
ciclo de avaliação/acreditação iniciou-se no ano escolar 2017/18 e decorrerá até
2021/22, com o objetivo de avaliação e renovação da acreditação dos ciclos de
estudos que as instituições queiram manter em funcionamento após o termo do
período normal de vigência da atual acreditação. No processo de apresentação dos
pedidos de acreditação de novos ciclos de estudos para o ano letivo 2016/2017 foram
submetidos 192 novos pedidos, o que representa uma diminuição de 14% em relação
ao período anterior e corresponde ao valor mais baixo desde que se iniciou este
processo, em 2009. A distribuição dos pedidos para 2017/18 é a indicada no Quadro
1:

Novos ciclos de estudos propostos param acreditação
Universidade

Universidade

Politécnico

Politécnico

Pública

Privada

Público

Privado

TOTAL

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

15/16

16/17

17/18

Licenciatura

11

7

14

11

17

10

28

18

15

29

15

16

79

57

55

Mestrado

33

35

46

32

11

18

35

31

26

8

12

3

108

89

93

M. Integrado

4

2

4

2

3

5

-

-

-

-

-

-

6

5

9

Doutoramento

20

26

16

12

10

11

-

-

-

-

-

-

32

36

27

TOTAL

68

70

80

57

41

44

63

49

41

37

27

9

225

187

184*

Quadro 1: Novos ciclos de estudos propostos para acreditação
Fonte: Agencia de Acreditação do Ensino superior

A análise dos dados divulgados pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação
e Relações Internacionais (GPEARI), do Ministério da Educação e Ciência (MEC),
referentes ao número de vagas (oferta) em estabelecimentos de ensino superior
portugueses, públicos e não públicos, na última década (2006/07-2016/17), revelam
uma tendência crescente de expansão da oferta até 2009/10, onde se alcança um
valor próximo das 92.000 vagas (Quadro 2). A partir desse ano registou-se um recuo
da oferta que, em 2016/17, alcança as 73.295 vagas, (verificando-se neste último
ano um pequeno decréscimo em relação a 2015/16 no valor de 0,2%, com origem
no privado). Globalmente, desde o ano 2006/07 a 2016/17, regista-se uma redução
do número total de vagas, que se deve à forte perda de peso do ensino superior
privado. A assinalar que no saldo da última década há uma redução de 12,9 % da
oferta do Ensino superior, cuja perda resulta em exclusivo da redução da oferta no
ensino privado, que neste período conheceu um decréscimo de 40,9%. Em
contrapartida a oferta de ensino superior público aumentou em 8,9%, tendo
registado similar comportamento o ensino politécnico e universitário, com aumentos
de 8,2% e 9,4% respetivamente (Fig. 2 e 3).
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Subsistema de ensino

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Universitário

26 129

26 163

26 702

27 013

27 609

28 914

29 041

28 838

28 724

28 631

28 529

28 625

Politécnico

21 304

21 202

22 882

24 068

24 600

25 370

25 270

24 270

23 547

23 008

22 833

22 944

Público

Privado
TOTAL

Total

47 433

47 365

49 584

51 081

52 209

54 284

54 311

53 108

52 271

51 639

51 362

51 569

Universitário

23 971

23 937

23 001

24 400

25 451

22 553

20 939

18 460

15 941

13 106

14 406

14 231

Politécnico

12 527

12 845

13 645

13 964

14 241

12 976

11 633

10 530

8 807

7 775

7 679

7 495

Total

36 498

36 782

36 646

38 364

39 692

35 529

32 572

28 990

24 748

20 881

22 085

21 726

83 931

84 147

86 230

89 445

91 901

89 813

86 883

82 098

77 019

72 520

73 447

73 295

Quadro 2: Evolução da oferta de vagas no ensino superior 2006/07-2016/17

Fonte: GPEARI/MEC

No conjunto o Ensino Superior Público representa 70,4% das vagas do ensino
superior, repartidas em 55,5% pelo subsistema universitário e 44,5% pelo
subsistema politécnico. Assinale-se que os subsistemas entram em perda no início
da segunda década de 2000, tendo desde essa data registado uma redução 18606
vagas, cuja origem é sustentada na sua grande maioria no privado a situação foi
mais crítica, tendo perdido 17966 vagas, o correspondente a menos 44,5% da sua
oferta em 2009/10 e a um peso de redução global de 96,5%

Figura 2: Evolução de vagas por Ensino Publico e Privado e subsistemas entre 2006/07 a 2016/17
Fonte: GPEARI/MCE

Na atualidade assistimos a uma estabilidade da oferta, em torno das 73 mil vagas,
com acréscimos no publico (Politécnico e Universitário´) no último ano e manutenção
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da perda no privado que em relação ao ultimo ano letivo reduziu em torno das 35º
vagas.

15,0
9,4

Publico
8,2

8,9

Politécnico

Total

Privado

5,0

-5,0

Universitário

Universitário

Público

Politécnico

Total

Privado

-15,0

-25,0

-35,0

-45,0

-40,5

-41,7

-40,9

Figura 3: Variação do número de vagas entre subsistemas nos últimos 10 anos

Fonte: GPEARI/MCE

A diversificação da oferta formativa e a multiplicação de formações em diferentes
instituições tem contribuído para uma maior repartição formativa dos candidatos ao
ensino superior, a par de tendência de concentração geográfica, marcada pelo reforço
da litoralização e preferência universitária. Neste contexto e face à situação existente
tem-se registado algum reequacionamento das áreas de educação e formação, no
sentido de um maior ajustamento ao mercado. Verificamos que o maior peso é dado
pela área das Ciências Sociais, Comércio e Direito, cuja tendência é similar à
tendência geral, sendo de registar o contínuo decréscimo da área da Educação e o
crescimento da área da Saúde e Proteção Social até 2009/10, evidenciando na
atualidade uma redução de vagas. Assinale-se que na globalidade das áreas de
formação existe uma redução de vagas desde 2009/10 ate 2014/15, quer por via da
racionalização da oferta, quer pelos processos de avaliação e acreditação
desencadeados pela A3ES, que são particularmente evidenciados no subsistema de
ensino superior privado. Nestes últimos dois anos verifica-se uma estabilidade de
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vagas na globalidade das áreas, evidenciando ciências sociais, agricultura e serviço
pequenos acréscimos. (Fig. 4).

Figura 4: Evolução das vagas no Ensino Superior por áreas de formação entre 2004/05 e 2015/16

Fonte: GPEARI/MEC

Relativamente ao número de estudantes inscritos, a análise aos últimos anos, mostra
que o peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo as escolas politécnicas
integradas em Universidades), se tem situado entre os 35-40% do total do
subsistema público, tendo alcançado o valor de 37251 em 2016/17 (38,9% do total
de estudantes inscritos no ensino superior público). Assinale-se ainda que desde o
ano 2007/08, o Ensino superior privado perde alunos consecutivamente que, no
conjunto, representam menos 18892 inscritos, cabendo 30,1% ao Politécnico e
69,9% ao Universitário.
Na última década, com o ano letivo de 2006/07 a dar inicio em Portugal ao processo
de Bolonha, verifica-se um aumento dos numero de inscritos em mais 18574
estudantes. O setor público registou um aumento neste período de 24778 novos
estudantes e o privado uma redução de 6204 estudantes. De 2014/15 a 2016/17
houve uma retoma da procura, que se traduziu em mais 1109 alunos no público e de
94 no privado.
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Inscritios No Ensino Superior

2006/07 b) 2007/08

2008/09 c)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17
57 996

Inscritos no 1.º ano, pela 1.ª vez
d)

Universitário
Público

Politécnico

e)

Total
d)

Universitário
Privado

Politécnico

e)

Total
Universitário
Subtotal

Politécnico
Total

e)

d)

44 780

52 818

54 243

59 611

65 012

60 899

57 396

57 500

56 140

56 558

25 371

31 461

33 745

34 789

37 883

33 582

31 671

29 881

31 185

37 251

36 933

70 151

84 279

87 988

94 400

102 895

94 481

89 067

87 381

87 325

93 809

94 929

16 204

20 029

18 811

19 209

19 497

15 214

12 416

12 176

12 453

13 207

13 182

8 986

9 806

8 573

8 705

9 116

6 881

4 766

4 081

4 477

5 685

5 804

25 190

29 835

27 384

27 914

28 613

22 095

17 182

16 257

16 930

18 892

18 986

60 984

72 847

73 054

78 820

84 509

76 113

69 812

69 676

68 593

69 765

71 178

34 357

41 267

42 318

43 494

46 999

40 463

36 437

33 962

35 662

42 936

42 737

95 341

114 114

115 372

122 314

131 508

116 576

106 249

103 638

104 255

112 701

113 915

Quadro 3: Inscritos por Subsistema de ensino, de 2006/07 a 2016/2017 (excluindo CET)

Fonte: GPEARI/MEC
120 000
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Universitário

Politecnico

Figura 5: Evolução do número de inscritos no ensino superior Público e Privado e nos subsistemas Universitário e
Politécnico- de 2006/07 a 2016/17

Fonte: GPEARI/MEC

Refira-se que o controlo de vagas e a tendência de evolução dos candidatos ao ensino
superior, por via do comportamento demográfico, leva a que o número de inscritos
no ensino superior tenha tendência a decrescer. Esta tendência de decrescimento dos
últimos anos explica-se ainda, e entre outros aspetos, pelo abrandamento acentuado
da capacidade de atração de novos públicos, em particular dos “Maiores de 23 anos”
e pelas dificuldades financeiras das famílias. Saliente-se que o comportamento da

10

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG/SAS - 2017
procura dos 3 ciclos de formação revela tendência de crescimento nos últimos anos,
e com especial significado no subsistema politécnico, quer público, quer privado,
aumentando no conjunto (politécnico) cerca de 20,4%, enquanto o Universitário
registou um acréscimo de 1,6%. Conforme se aprecia na Figura 6, há uma
estabilização da procura de formações, para as quais algumas politicas de acesso ao
ensino superior procuram contrariar as tendências recentes de perda.
250000

2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

200000

150000

100000

50000

0
Curso técnico
superior
profissional

Licenciatura - 1.º Complementos de Especializações
ciclo
formação

Mestrado
Integrado

Mestrado
Integrado (parte
terminal)

Mestrado - 2.º
ciclo

Doutoramento 3.º ciclo

Figura 6: Inscritos no ensino Superior pelo primeiro ano e por nível de formação de 2012/13 a 2016/17

Fonte: GPEARI/MEC

No tocante aos diferentes níveis de formação verificou-se em 2014/15 o arranque
dos novos Cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP) que registaram um valor de
395 inscritos, obtendo os CET um valor de 6483 inscritos nesse mesmo ano. Estas
formações (Cursos de Especialização Tecnológica) conheceram uma progressão
significativa, mas verificam na atualidade, por imperativo legal, a sua substituição
pelos CTeSP, que constituem, na mesma medida, formações superiores com
habilitação profissional de nível V, com 4 semestres, possibilitando o prosseguimento
de estudos no ensino superior. Na atualidade estão registados 538 CTESP. Dos 6430
inscritos, 84,2% estão no subsistema publico, que oferecem um total de 12889
vagas. Os inscritos em CTeSP no setor privado representam 15,8% da oferta, o
correspondente a 1018 alunos (Quadro 4).
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Ensino Politécnico

Nº Inscritos

% CTeSP

Nº Máximo de Alunos

% Vagas ocupadas

Publico

5369

84,2

12889

41,6

Privado

1018

15,8

3857

38,4

Total

6430

100

16746

100

Quadro 4: Oferta de Cursos Técnicos Superior profissionais, e vagas, em 2016/17

Fonte: GPEARI/MEC

Na análise da variação de estudantes inscritos no Ensino Superior desde o ano
2010/11 a 2015/16, confirmam-se várias tendências:
-

o decréscimo sistemático de inscritos no sistema de ensino superior ate
2014/15 e a sua inversão ate 2017/18, onde se verificou o maior aumento;

-

o acréscimo da procura no último ano lectivo;

-

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

Ao nível do ensino superior por área de educação e formação (Figura 7) verificamos
que a área das Engenharias, Indústrias transformadoras e Construção, com 78027
inscritos, é a mais representativa, seguida das Ciências Empresariais, Administração
e Direito com 76820 inscritos. A Agricultura e a Educação representam na atualidade
as áreas com menor número de inscritos.

Figura 7: Variação de inscritos no ensino superior por área de educação e formação de 2006/07 a 2016/17

Fonte: GPEARI/MEC
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Refira-se que do conjunto das áreas de educação e formação, a Educação foi a única
que registou perda no ultimo ano.
Numa abordagem global, juntando o lado da oferta e da procura, ou seja, analisando
o número de vagas e colocados (inscritos), temos uma visão mais global e concreta
do fenómeno atual e complexo, que afeta o Ensino Superior e sobretudo o ensino
superior politécnico: o desfasamento entre oferta (nº de vagas) e procura (nº de
inscritos), revela a necessidade de se adotar políticas públicas que garantam a
sustentabilidade das instituições, sobretudo as localizadas no interior do país, como
é o caso do IPG, considerando os diferenciais verificados, em especial nas áreas das
tecnologias.
Dadas as dificuldades económicas sentidas pelas famílias, em virtude da crise
internacional, o Governo alterou os apoios sociais aos estudantes economicamente
carenciados do ensino superior, o que, no entanto, não tem sido suficiente para evitar
alguma contestação estudantil e um aumento significativo de abandonos por
dificuldades económicas, bem como o avolumar das situações de incumprimento no
pagamento de propinas e serviços, sobretudo de alojamento, afetando em especial
os serviços de Acão Social. O reconhecimento deste problema levou a tutela a
desenvolver o programa de apoio ao regresso dos estudantes ao ensino superior
(RETOMAR). Paralelamente, surgiu a partir de 2014 o Programa “+Superior”, que
procura atrair alunos para as instituições do interior do país, atribuindo a cada aluno
uma Bolsa, no montante 1500 euros anuais, a atribuir em função do mérito escolar
dos alunos. Ao IPG foram atribuídas 80 vagas, sendo o processo de candidatura e os
pagamentos sido realizados de forma centralizada, através da DGES. Contudo esta
bolsa revela-se mais como um premio escolar do que um instrumento estimulo á
mobilidade, face á metodologia em que se suporta.
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) cumpriu seis anos
de intervenção no processo de acreditação de ciclos de estudos e na implementação
do sistema de certificação dos sistemas internos de garantia de qualidade. Durante
este período, foi completado o terceiro ciclo de acreditações prévias dos ciclos de
estudos em funcionamento e completou-se a fase de preenchimento eletrónico dos
pedidos de acreditação de novos ciclos de estudos para 2015/16. No entanto,
verifica-se que o sistema de ensino superior está, ainda, numa dinâmica de
transformação na medida em que as instituições têm vindo a ajustar a sua oferta
formativa por forma a cumprir os padrões de qualidade requeridos e para aumentar
a eficiência da instituição face às atuais restrições de financiamento, o que tem levado
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quer à criação de novos ciclos de estudos, quer ao encerramento de ciclos de estudos
que no início obtiveram acreditação preliminar, mas não registam procura.
Neste âmbito o IPG tem acreditado a totalidade dos seus ciclos de estudos de
Licenciatura e Mestrado e aprovada a certificação do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade (SIGQ). A maioria dos ciclos de estudos tem acreditação máxima, havendo
outros que pela qualificação do corpo docente e fortalecimento da investigação estão
sujeitos nos próximos anos, a relatórios de acompanhamento. No conjunto o IPG
obteve as acreditações dos seus ciclos de estudos submetidos a avaliação da Agencia
A3ES, tendo em 2017 promovido registado a acreditação dos ciclos de estudo na área
da saúde: Enfermagem, Enfermagem Comunitária, Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediatria e Farmácia, bem como submetido o relatório para a Avaliação Institucional.
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2.
2.1.

IDENTIFICAÇAO DO IPG-SAS
APRESENTAÇÃO

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

Em setembro 1985 iniciou-se, a seu favor, o processo de cedência de terrenos, por
parte da Câmara Municipal da Guarda e o estudo das várias soluções a edificar. Nos
meses seguintes procedeu-se ao planeamento e à execução do projeto de adaptação
do antigo anexo da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, para instalação dos
serviços do IPG 1 , plataforma a partir da qual foi sendo projetado o futuro do
Politécnico. A solução definitiva da cedência de terrenos foi encontrada, em janeiro
de 1986, no local conhecido como Quinta do Zâmbito, numa área hoje ladeada pela
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, ato que seria sancionado pela Assembleia Municipal
O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver aprovados os
seus estatutos, homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicados em
1

Estes funcionavam até essa altura num pequeno apartamento localizado no Centro Comercial de S. Francisco.

11

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG-SAS - 2017
Diário da República (DR n.º 273, I Série-B) a 25 de Novembro. Desta forma, ficou
constituído juridicamente como pessoa coletiva de direito público, dotada de
autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar
e patrimonial.
O IPG integra, também, uma unidade orgânica de investigação (a UDI-Unidade de
Investigação para o Desenvolvimento do Interior); unidades funcionais de apoio à
atividade académica e de serviços à comunidade académica – os Serviços de Ação
Social (SAS) e a Biblioteca. Os SAS são o serviço do Instituto vocacionado para
assegurar as funções da ação

social

escolar. São dotados de autonomia

administrativa e financeira, possuindo, designadamente, autonomia orçamental.
A estrutura orgânica 2 é composta por: Conselho Geral; Presidente; Conselho de
Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade
e Provedor do Estudante (ver organograma na página 13).
A oferta formativa do IPG é ministrada no regime presencial diurno3, compreende a
formação de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de
especialização não conferente de grau académico e Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (CTeSP). Apresenta no seu conjunto uma oferta abrangente e
multidisciplinar, com cursos em múltiplas áreas do conhecimento. Desenvolve
também atividades nos domínios da investigação (quer nas Escolas, quer nas
unidades de I&D), da transferência e valorização do conhecimento científico e
tecnológico, da prestação de serviços à comunidade, de apoio ao desenvolvimento e
de cooperação em áreas de extensão educativa, cultural e técnica.
Deste modo, o IPG desempenha um papel decisivo na qualificação dos recursos
humanos, em diversas áreas do saber, na investigação aplicada, na prestação de
serviços, bem como no desenvolvimento económico, social, científico e cultural da
região da Guarda. Vem projetando uma articulação crescente com instituições
congéneres internacionais, possibilitando a mobilidade docente e discente, bem como
partilha de competências e saberes na formação e em projetos a desenvolver nas
principais áreas de atuação da Instituição.
De acordo com o plano estratégico, a missão do IPG consiste em: formar profissionais
altamente qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases humanistas, e

2

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

3

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


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



Desenvolver uma cultura de avaliação e de qualidade;



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



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

Ao nível do desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ),
foi criado, por deliberação do Conselho de Gestão do IPG, de 28 de outubro de 2010,
o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), que é uma estrutura de serviços com o
objetivo central de servir de suporte operacional ao Conselho de Avaliação e
Qualidade. Em termos estratégicos o GAQ centra a sua ação na implementação de
uma cultura de qualidade no IPG, apoiar os processos de avaliação interna e externa
e implementar um sistema interno de garantia da qualidade (SIGQ) no IPG.
O Conselho de Avaliação e Qualidade, órgão estatutário, estabelece a missão do GAQ
e as suas ações executivas no sentido de promover a política de qualidade do IPG,
conceber e colocar em prática um conjunto de procedimentos com o objetivo de
implementar o sistema interno de garantia da qualidade na Instituição, associados
ao ensino, investigação e aos serviços, contribuindo para a melhoria e valorização do
processo de ensino-aprendizagem.

2.2.

ESTRUTURA ORGÂNICA

A organização interna do IPG está prevista nos artigos 9.º a 13.º dos seus Estatutos
e estrutura-se conforme Figura 8.
Tendo sido revisto o Regulamento orgânico dos Serviços Centrais, bem como o dos
SAS, as figuras seguintes (Figura 9 e Figura 10) ilustram a organização interna dos
vários serviços comuns do IPG e dos SAS:
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Figura 8: Organização Institucional do IPG
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Figura 9: Estrutura orgânica de serviços do IPG (Serviços Centrais)
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Figura 10: Estrutura orgânica de serviços dos SAS-IPG
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2.3.

UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO

O IPG integra no conjunto da sua estrtura cinco unidades orgânicas de ensino e
investigação, nomeadamente a Escola Superior de Educação, Comunicação e
Desporto (ESECD), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), a Escola
Superior de Saúde (ESS), a Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) e a
Unidade de Desenvolvimento do Interior (UDI/IPG).
A Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), sedeada
na Guarda, foi criada no ano de 1979 com a designação de Escola Superior de
Educação da Guarda (ESEG), posteriormente integrada no Instituto Politécnico da
Guarda, aquando da entrada em funcionamento deste. Na sequência da anterior
revisão estatutária, foi alterada a sua denominação de Escola Superior de Educação

Criada com o objetivo de formar professores, presentemente, a sua oferta formativa
é bastante mais diversificada e abarca áreas como o Comunicação e Relações
Públicas, a Comunicação e Multimédia, Desporto, Animação Cultural, entre outros.
Conta na atualidade com Cursos de Especialização Tecnológica, Licenciaturas e
Mestrados, garantindo em simultâneo um conjunto de formações direcionadas para
a docência. Esta abragencia promoveu a sua designação para Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto. A Escola vem alargando as competências
formativas, com o reforço dos equipamentos, dos seus laboratórios e qualificação do
corpo docente, permitindo responder às exigências formativas e da agência de
acreditação. Detém formações em CTeSP, Licenciaturas e Mestrados, desenvolvendo
uma alargada oferta de formação para os docentes do ensino básico e secundario.
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A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), sedeada na Guarda, foi criada
pelo Decreto do nº 46/85, tendo os primeiros cursos entrado em funcionamento no
ano letivo 1987/88.
Reúne uma oferta formativa que contempla cursos nos diferentes ramos da
Engenharia

(Civil,

Energia

e

Ambiente,

Informática,

Topográfica),

Gestão,

Contabilidade, Marketing, Design de Equipamentos, entre outras, repartidos por
diferentes tipologias: CTeSP, Licenciaturas e Mestrados.

Em 2014/15 foi pioneira na lecionação de 2 Cursos Técnicos Superiores Profissionais.
Para além de uma ampla formação, apresenta-se dotada de um conjunto de
laboratórios que disponibilizam diversos serviços à comunidade, em particular nas
áreas do ambiente, informática e engenharia, projetando a sua colaboração a
empresas nacionais e promovendo estudo em processo de colaboração internacional
com diversas IES e centros de investigação.
A Escola Superior de Saúde (ESS), sedeada na Guarda, foi criada por Despacho
Ministerial, de 16 de julho de 1965. No ano de 1989 e na sequência da integração do
ensino de enfermagem no ensino superior politécnico, pelo Decreto-Lei n.º 480/88,
de 23 de dezembro, foi reconvertida em Escola Superior de Enfermagem da Guarda.
Pelo Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de março, a Escola Superior de Enfermagem da
Guarda foi integrada no Instituto Politécnico da Guarda e foi convertida em Escola
Superior de Saúde da Guarda, pela Portaria n.º 235/2005, de 3 de março.

18

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG/SAS - 2017

Com a alteração da sua designação, foi aberta a possibilidade de concretizar o
alargamento do seu projeto educativo a outras áreas da saúde, o que aconteceu no
ano letivo 2005/2006 com a entrada em funcionamento do curso de Farmácia. Na
atualidade a escola é responsável por CTeSP, Licenciaturas, Mestrados e PósLicenciaturas. A ESS tem hoje ambição e competências para alargar a oferta
formativa, nomeadamente em novas licenciaturas e formações transversais com
outras escolas e instituições. Tem registado um incremento da investigação
produzida, da ligação a centros de I&D nacionais e internacionais, bem como o
desenvolvimento de produtos e serviços à comunidade.

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), foi criada no ano de 1999,
inicialmente designada por Escola Superior de Turismo e Telecomunicações,
encontra-se implementada na cidade de Seia. Inicialmente conjugada para as áreas
do turismo e telecomunicações, veio posteriormente a vocacionar-se e especializarse para as áreas do Turismo e Hotelaria. Em 2004, passou a funcionar num moderno
e bem equipado edifício e, em 2008, os novos Estatutos do Instituto Politécnico da
Guarda determinaram a mudança do nome para Escola Superior de Turismo e
Hotelaria (ESTH).
Funcionam, na ESTH, três cursos de 1º ciclo de Bolonha: a Licenciatura em Turismo
e Lazer, a Licenciatura em Gestão Hoteleira e a Licenciatura em Restauração e
Catering. Igualmente aprovados estão os Cursos Técnicos superiores Profissionais na
área do Turismo e outro na área da Hotelaria e Restauração. A Escola ministra
igualmente um Mestrado em Gestão e Sustentabilidade em Turismo, criado em
parceria com o Instituto Politécnico de Leiria.
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.

Em função das capacidades desenvolvidas pela Escola e da sua dotação em recursos
para uma intervenção de excelência nas áreas da formação e prestação de serviços,
assume um papel de relevo no contexto regional, face ao seu posicionamento como
única Escola vocacionada para o Turismo e a Hotelaria. Face à dinâmica do sector e
às necessidades de formação técnica evidenciadas pelo mercado a Escola vem
reforçando a sua formação nos Cursos Tecnicos Superiores Profissionais.
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2.4.

UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
INTERIOR

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

Unidade

de

Investigação

para

o

Desenvolvimento

do

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

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

A UDI/IPG - Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior foi criada
em 2007, com o objetivo de promover e associar a investigação científica efetuada
nas diversas Escolas do Instituto Politécnico da Guarda, constituindo uma unidade de
investigação multidisciplinar. Visa também coordenar a atividade de estudos pósgraduados no âmbito do Instituto, em articulação com as demais unidades orgânicas
de ensino e investigação.
A UDI é composta pelos órgãos da Direção, Conselho Científico e Unidade de
Acompanhamento e organiza a sua atividade de investigação em Grupos de
Investigação, para cada qual haverá um Investigador Principal. Os investigadores,
que compõem a UDI, são de todas as áreas científicas que existem nas diferentes
ofertas formativas das escolas do IPG, mas agregam-se em cinco grupos de
investigação, nomeadamente, o de Comunicação e Expressão, da Saúde, da
Economia, Gestão e Métodos, da Inovação Educacional e Formação de Professores e
do Desenvolvimento de Produtos e Tecnologia. Dispõe, ainda, de apoio técnico de um
elemento, e foi afeto à UDI um professor a tempo parcial de modo a assumir algumas
questões relacionadas com a internacionalização e redes de cooperação e a edição
da revista científica Egitânia Sciencia.
A unidade orgânica reúne com frequência a sua Comissão Científica Permanente,
criada no âmbito do Conselho Científico de modo a agilizar as decisões e
procedimentos, e só nas situações em que esta Comissão não tem competência é
que reúne o seu Conselho Cientifico.
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O seu trabalho consiste em difundir o conhecimento, promover, estimular e fomentar
a investigação, tendencialmente aplicada, o empreendedorismo, a aproximação às
empresas por via das capacidades técnicas instaladas, nomeadamente:
a) Elaborar estudos para promoção do conhecimento e que proporcionem meios e técnicas
de divulgação do desenvolvimento, tecnológico, económico, social, cultural, educacional
e de saúde;
b) Desenvolver novas técnicas de recolha de informação relativas a tecnologia, mercados
económicos e turísticos, tecido social, promoção da saúde e educação;
c)

Aprofundar e difundir conhecimentos tecnológicos, educacionais, de comportamentos
sociais, económicos e culturais a nível internacional;

d) Contribuir para a qualificação e permanente atualização técnica e científica dos eventuais
formandos, desenvolvendo atividades de formação especializada e pós-graduada;
e) Realizar e apoiar a organização de Seminários, Conferências, Colóquios e atividades
similares de âmbito Regional, Nacional e Internacional.

Tem, ainda, por objetivo a prestação de serviços especializados à comunidade. À
Unidade de Investigação compete também propor ao Presidente do IPG a celebração
de contratos de prestação de serviços, elaboração de estudos e desenvolvimento de
tecnologias ou metodologias com entidades ou indivíduos nacionais ou estrangeiros,
para a realização de trabalhos técnicos ou científicos e outros de caráter eventual
que se mostrem necessários ao desempenho das suas atribuições.
Esta Unidade de Investigação, tem procurado consolidar os princípios que sustentam
a sua criação, e dinamizado as atividades de investigação, as relações com o exterior
e o empreendedorismo, de acordo com o seu quadro estratégico de atuação.
Os estatutos do IPG contemplam ainda a Unidade de Ensino a Distância (UED), que
visa coordenar toda a atividade de formação à distância no Instituto. Até ao momento
ainda não foi formalmente constituída, porquanto é entendimento da atual
presidência que, no contexto atual e enquanto projeto individual do IPG, não é
sustentável.

O IPG integra um conjunto de gabinetes vocacionados para a intervenção em
diferentes áreas (ver Figura 9), 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.
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O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) dota a instituição de
recursos e meios que lhe conferem capacidades de enfrentar as dinâmicas de
formação, mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de
formação e cooperação internacional. Nestes últimos anos o acréscimo de
mobilidade internacional e o universo dos estudantes internacionais tem
potenciado a colaboração alargada da instituição com IES congéneres, bem
como com diversos países e entidades administrativas, criando ligações de
aproximação e de formação nos diversos ciclos de estudos.



O Gabinete de Formação Cultura e Desporto (GFCD) possibilita em
ligação estreita com os equipamentos e Unidades Técnico-Científicas, a
programação e promoção de atividades desportivas e culturais, fomentado a
pratica das modalidades desportiva, a organização de eventos e ações
recreativas para a comunidade, bem como a gestão e programação das
actividades 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 acções 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
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de Garantia de Qualidade. O Gabinete promove os respectivos inquéritos de
avaliação e produz relatórios de satisfação, permitindo monitorizar o
funcionamento das actividades letivas, bem como dos serviços existentes para
a comunidade e prestados ao exterior

 O Gabinete de Apoio ao Aluno e Multiculturalidade, promovem um trabalho de
proximidade e acolhimento, com particular incidência nos alunos deslocados e
em especial os iternacionais. A sua acção tem sido relevante no acolhimento,
orientação e alojamento dos alunos.
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2.5.

UNIDADES FUNCIONAIS

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

2.5.1. Serviços de Ação Social
Os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda (SAS) são uma
unidade funcional do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) dotada de autonomia
administrativa e financeira, que têm como objetivo a execução da política de ação
social superiormente definida, de modo a proporcionar aos estudantes melhores
condições de estudo, através de apoios e serviços (Artigo 72.º, dos Estatutos do
Instituto Politécnico da Guarda).
A sede dos SAS situa-se na Rua Soeiro Viegas, n.º 6, onde se localiza a sua estrutura
física fundamental, que é constituída por:
-

Residência Feminina I (84 camas);

-

Residência Feminina II (84 camas);

-

Residência Masculina I (120 camas);

-

Residência Masculina II (105 camas);

-

Cantina II (187 lugares)

-

Edifício Central, que integra sala de estudo e de informática com internet, bar,
setor de bolsas de estudo, setor de alojamento, setor administrativo, gabinete
do Administrador, secretariado e sala de reuniões.
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Para além deste complexo os SAS integram e são responsáveis pelas seguintes
estruturas localizadas no campus principal do IPG:
-

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

-

Cantina da ESTH – 124 lugares

-

Churrasqueira (48 lugares);

-

Posto médico;

-

Bar da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 4;

-

Bar da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto;

-

Bar da Escola Superior de Saúde;

A atividade dos SAS desenvolve-se no âmbito da filosofia subjacente ao seu objeto
que visa melhorar as condições de sucesso escolar mediante a prestação de serviços
e a concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de estudo, alimentação
em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e atividades culturais e
desportivas.
As atividades desenvolvidas pelos Serviços de Ação Social, no decorrer do ano de
2017, foram desenvolvidas num contexto de contenção orçamental, que, nos últimos
anos se tem vindo a agravar. Apesar disso, consideramos que estes Serviços
cumpriram a sua missão, nomeadamente no que diz respeito à prestação de apoios
diretos – bolsas de estudo – e indiretos – alojamento, alimentação e atividades
culturais e desportivas – aos estudantes da instituição, através das suas associações
representativas.

4

No final do ano de 2014 foi conduzido concurso público tendente à concessão dos bares localizados na
Guarda, que se veio a concretizar logo no início do ano de 2015.
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2.5.2. Biblioteca
A Biblioteca do Instituto Politécnico da Guarda inaugurda em 1989 tem como objetivo
o tratamento e difusão da informação, de modo a satisfazer as necessidades sentidas
e expressas pelo seu utilizador (docentes, alunos, funcionários e comunidade em
geral). Na sua missão a biblioteca do IPG procura:
-

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

facultando-lhes

os

recursos

bibliográficos

necessários

ao

bom

desempenho das suas funções, com vista à autoformação e ao trabalho na
procura de uma nova organização do espaço e tempo de aprendizagem;
-

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

-

Conceber e planear serviços e sistemas de informação;

-

Apoiar e orientar o utilizador dos serviços;

-

Promover ações de difusão de informação;

-

Dinamizar cultural e cientificamente os espaços bibliotecário;

-

Pesquisas bibliográficas nacionais e internacionais.

A biblioteca tem conhecido um alargamento dos serviços a prestar à comunidade com
a disponibilização de bibliotecas online, acesso a publicações estatísticas diversas,
mobilidade de obras entre bibliotecas nacionais e internacionais, assim como um
incremento de publicações nas diversas áreas científicas, havendo uma preocupação
de atualização contínua e de criação de condições de trabalho e pesquisa adequados
às exigências dos docentes, investigadores, alunos e comunidade. O Quadro 5 mostra
algumas estatísticas de utilização da Biblioteca.
Em 2017 foram registadas 698 monografias e material não livro, oriundas dos três
processos (compra, oferta e permuta). Na sequência de um projeto conjunto da BIPG
e a extensão da ESTH, foram solicitados a título gratuito a todas as Câmaras
Municipais do país e ilhas, monografias e publicações relativas às regiões
correspondentes. Desta atividade resultou a entrada de cerca de 223 novas obras no
fundo bibliográfico da referida extensão, após o seu tratamento técnico pela BIPG.
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Indicadores
Utilizadores inscritos - Usewin
Nº total de registos bibliográficos
Nº de obras registadas
Nº de novos leitores inscritos
Nº

de

leitores

em

regime

de

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

2014

2015

2016

2017

7.755

8.063

8.232

8.627

59.851

63.094

65.064

67.539

1.309

890

1.317

698

225

308

257

269

15.000

12.687

16.402

19.060

93.000

92. 800

93.100

93.000

Quadro 5: Estatísticas de utilização da Biblioteca

O processamento bibliográfico pressupõe, também, as tarefas de catalogação,
classificação e indexação. Foram tratados, tecnicamente, 15.090 documentos da
BIPG, extensão da ESS e ESTH. Empreenderam-se tarefas de gestão de qualidade
do tratamento técnico, através de uma correção e validação de 19.838 dos registos
introduzidos na Base de Dados Local, que se encontra em rede e disponível via
Internet (Pacweb) a toda a comunidade científica e geral, tanto nacional como
estrangeira.
Deu-se continuidade ao projeto de informatizar completamente todos os processos
relacionados com o circuito do documento, nomeadamente a conversão retrospectiva
das obras mais antigas.
A Base de Dados foi aumentada em 2.475 registos, atingindo um total de 67.539
existências. O número de novos leitores inscritos como utilizadores de empréstimo
domiciliário, foi de 269, sendo que o número de leitores ativos é de 635 e o número
total de utilizadores inscritos é de 8.627 pessoas. O total de leitores e utilizadores
dos vários espaços da BIPG e suas extensões foi de cerca de 93.000 e o número de
volumes/unidades consultadas foi de, aproximadamente, 100.000.
Foram efetuadas 2.658 empréstimos, 2.732 devoluções e 1.411 renovações de obras
bibliográficas, totalizando um total de 6.801 operações efetuadas. Há ainda a referir
que, no serviço de informação bibliográfica, respondeu-se a aproximadamente 2.000
pedidos, orientando o utilizador nas suas pesquisas e investigações. No total foram
efetuadas 5.856 pesquisas na nossa base de dados interna efetuadas tanto nos
postos de pesquisas existentes na BIPG, nas extensões da ESS e ESTH como via
online através da nossa página Web.
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Durante o ano de 2017, foram realizadas as seguintes atividades e ações de
formação:
-

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

-

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

-

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

-

Participação na Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal das Beiras
e Serra da Estrela, com o objetivo de criar uma rede intermunicipal,
implementando serviços partilhados entre as Bibliotecas Públicas e do Ensino
Superior no território de abrangência da CIM-BSE;

-

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

-

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

-

Renovação da base de dados de artigos científicos, na área da saúde “Proquest
Nursing and Apllied Health Source” que visou colmatar a inexistência de uma
plataforma digital nesta área;

-

Divulgação, ao longo do ano letivo, de vários “trial’s”, disponibilizados
gratuitamente pelas editoras da plataforma B-On e atualização de dados
relativos aos dados disponíveis na página web da BIPG, num total de 22
divulgações efetuadas;

-

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

-

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

-

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

-

Apoio e orientação de estudantes internacionais e de Erasmus, nas suas
pesquisas bibliográficas, tendo sido disponibilizadas 69 obras bibliográficas,
através de empréstimo domiciliário;
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-

Na sequência da assinatura de um Protocolo de Actividade Ocupacional, entre
a CERCIG e o Instituto Politécnico da Guarda, a biblioteca geral, acolheu uma
aluna da referida instituição, proporcionando-lhe atividades de carácter
ocupacional, durante um período de seis meses. As tarefas atribuídas
estiveram relacionadas com a função de ajudante no arquivo e biblioteca,
arrumo e armazenamento de livros e atendimento ao público.

-

Realização em parceria com o Instituto Nacional de Estatística e a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, de duas formações sobre o “Portal Eurostat
(Estatísticas Europeias)”, inseridas como seminários temáticos na unidade
curricular dos alunos de mestrado (ESTG).

-

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

-

Na sequência da seleção da BIPG como ponto de Acesso Distrital à Informação
Estatística do INE e inserida na “Rede de Informação do INE em Bibliotecas
do Ensino Superior”, foi divulgada informação de teor estatístico a Instituições
de ensino, empresariais, saúde, cultura, Câmara Municipal e Juntas de
Freguesia do Concelho, conforme protocolo assinado. Envio de questionários
de satisfação e registo de utilizadores. Divulgação junto da comunidade
académica da ESTH, dos destaques com informação estatística, na área do
turismo e hotelaria;

-

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

-

Colaboração com a ESTG, através da organização de uma visita guiada à
biblioteca geral de 42 alunos e professores, da Escola Secundária de Oliveira
do Hospital;

-

Colaboração com o Estabelecimento Prisional Regional da Guarda, na pesquisa
e cedência de obras bibliográficas aos alunos em cumprimento de pena de
prisão, que frequentam cursos de mestrado, licenciatura e CTeSP no IPG;

-

Exposições temáticas diversas, integradas no ciclo de divulgação cultural da
Biblioteca, das quais há a salientar as seguintes:

-

“Dia dos namorados”, (mês de fevereiro);

-

“Augusto Gil: vida e obra”, (mês de março/maio);

-

“Exposição de Trajes Africanos” (mês de maio), inserida nas atividades do dia
de África (AEPALOP);
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-

"Augusto Gil: vida e obra” (mês de novembro/dezembro).

-

Colaboração no Lançamento do livro “Dicionário Beirão” do autor Miguel Pinto
Monteiro, que decorreu na Sala Polivalente da Biblioteca Geral, dia 26 do mês
de abril de 2017
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3. ENQUADRAMENTO NA
REGIAO
O IPG está sedeado na cidade da Guarda, onde se encontram localizadas as Escolas
Superiores de Tecnologia e Gestão (ESTG), Educação, Comunicação e Desporto
(ESECD) e Saúde (ESS) detém na cidade de Seia a Escola Superior de Turismo e
Hotelaria (ESTH).
O campus principal da Guarda ocupa uma área total de 12,6 hectares, e integra os
edifícios da ESECD e da ESTG, Edifício Central, Cantina I, Gabinete Médico, Biblioteca,
Piscina, Campo Polidesportivo, Residências e sede da Associação de Estudantes.
Ainda na Guarda, a Escola Superior de Saúde (ESS) situa-se no perímetro do Parque
de

Saúde

e

os

serviços

de

Ação

Social

administrativos) no centro da cidade.
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Na cidade de Seia, na zona da Arrifana, situa-se o campus da ESTH. Numa área
coberta de cerca de 5500 m2, distribuem-se os diversos equipamentos e espaços
pedagógicos e administrativos necessários ao funcionamento de uma escola
moderna, especializada nas áreas do turismo e hotelaria/restauração.

O IPG encontra-se inserido numa região interior, de montanha e transfronteiriça, a
qual apresenta debilidades estruturais, resultantes de um crítico processo de
despovoamento e envelhecimento demográfico, a par de uma clara debilidade do
sistema urbano e fragilidade do tecido económico e social. Neste âmbito o IPG tem
promovido e integrado vários projetos e programas de desenvolvimento, com os
Municípios, a CCDRC, a CIMBSE, ADLS, Associações e Núcleos Empresariais e
Profissionais e com os agentes Institucionais da Região autonómica de Castilla e Léon
(OAEDER, FUSAL, USAL, ASPRODES). Apesar de inserido numa região de reduzido
dinamismo económico, o IPG procura promover, de forma ativa, relações de parceria
com

entidades

externas

(instituições

de

ensino,

de

investigação,

centros

tecnológicos, câmaras municipais, entre outras) e empresas. Estas parcerias com o
tecido empresarial e institucional visam o desenvolvimento de estágios, estudos,
cursos especializados, projetos de investigação e desenvolvimento, envolvendo os
seus docentes, investigadores e estudantes.
O posicionamento a nível local e regional é reforçado pelo facto de existirem
representantes da comunidade em diversos órgãos do Instituto. O RJIES e os
Estatutos do IPG criaram condições efetivas para o fortalecimento simultâneo da
posição do Instituto na comunidade regional e local e da própria comunidade no IPG.
Esta relação bilateral traduz-se numa responsabilidade acrescida do Instituto perante
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a comunidade, com a consagração do direito e do dever de participar em atividades
de

ligação

à

sociedade,

designadamente

de

difusão

e

transferência

de

conhecimentos, bem como prestar serviços à comunidade e apoio ao seu
desenvolvimento.
No âmbito da sua atividade, o Instituto Politécnico da Guarda interage, através dos
seus recursos e competências, quer com a sua comunidade interna, quer com a
comunidade envolvente. Como elementos diferenciadores de uma cultura própria,
comportamentos e relações, bem como de afirmação das suas convicções, assumemse como valores fundamentais:


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



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



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



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

O contexto atual de atuação e os desafios que se colocam à instituição, derivados da
evolução demográfica, dos desafios da internacionalização, da capacitação técnica e
tecnológica, da proximidade das comunidades e das correspondentes colaborações e
apoios na construção de uma sociedade de conhecimento e nas aportações para a
cultura e o desporto, exigem maior proatividade, coesão e compromisso.
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Competência,
Equidade, integridade e Inovação, criatividade e qualidade e excelência
empreendedorismo
responsabilidade
O IPG defende os
princípios do respeito
pela pessoa, da justiça
social, da igualdade de
oportunidades,
da
proteção
da
diversidade cultural, do
rigor e honestidade
cultural,
da
transparência
e
assunção
de
responsabilidades.

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

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

Pluralismo,
coesão

partilha

o
IPG
promove
a
cooperação
e
o
intercâmbio em todos os
domínios, considerando
essencial alicerçar as
relações
interescolas,
congregar vontades e
optimizar
sinergias,
valorizando as diferenças
e o pluralismo de ideias.
Procura potenciar as
capacidades e recursos
existentes de forma ativa,
mobilizando entre as
diversas
unidades
organicas
e
serviços
formas de apoio e
complementariedade.

Figura 11: Princípios e valores do IPG

Neste âmbito o IPG pretende ser reconhecido como líder do desenvolvimento
regional, em que os profissionais formados na instituição se distingam pela sua
competência profissional, o seu sentido de solidariedade, a sua capacidade de servir
responsavelmente a

sociedade e com atuação ética no trabalho, gerando

conhecimento e uma presença cultural que contribua para a solução dos problemas
regionais, num contexto global. Procura ainda fortalecer a articulação com o tecido
económico e social, potenciando a colaboração em projetos, prestação de serviços,
estabelecendo parcerias e protocolos capazes de criarem uma efetiva ligação
institucional e transferência de conhecimento.
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATEGICO
De acordo com o Plano de Atividades de 2017, o qual teve em consideração as
políticas públicas, as estratégias sectoriais para a área do Ensino Superior e as
necessidades identificadas em termos de formação e transferência de conhecimento,
o IPG definiu os seguintes eixos e objetivos estratégicos:
Eixos
Eixo 1:

Formação

Objetivos Estratégicos
Desenvolver um ensino de qualidade e condições adequadas
de formação, na perspetiva de Bolonha
Desenvolver uma cultura de avaliação e de qualidade
Organizar, de forma integrada, a oferta formativa em função
do Espaço Europeu de Educação Superior e das necessidades
da sociedade
Desenvolver a formação integral dos estudantes e facilitar a
inserção na vida cativa

Eixo 2:

Investigação e
Desenvolvimento

Promover a investigação científica, contribuindo para que a
Escola se afirme como um polo de conhecimento e inovação.
Definir principais linhas de Investigação Aplicada
Prática continuada de atividades de investigação e
desenvolvimento, otimizando sinergias internas e em
articulação e colaboração com a comunidade, no âmbito de
alianças estratégicas ou Redes de Conhecimento
Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia

Eixo 3:

Relação com o meio
envolvente

Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas
inovadoras
Aprofundar as relações externas com Instituições políticoadministrativas, municipais, académicas, empresariais e a
sociedade civil para reforçar a nossa capacidade de
intervenção

Eixo 4:

Organização e
Desenvolvimento
Humano

Lançamento de um programa de modernização administrativa
e técnica do IPG e de qualificação do seu corpo de
funcionários não docentes
Implementar um sistema de gestão de pessoas que as
coloque no centro da decisão
Existência de mecanismos necessários da avaliação da
atividade docente, que inclua as atividades pedagógicas, de
investigação e prestação de serviços à comunidade e ainda de
gestão institucional
Fazer do Instituto uma organização e não apenas um conjunto
de escolas, promovendo a centralização de serviços, processos
ou funções numa perspetiva de obtenção de melhor
otimização de recursos e eficácia.
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Eixo 5:

Infraestruturas

Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das
Escolas e à excelência da qualidade da formação.
Elaborar um Plano de Infraestruturas que preveja as
necessidades de crescimento do Campus e que garanta a
versatilidade dos edifícios

Eixo 6:

Comunicação e
Projeção Social

Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e externa
Consolidar o IPG como uma Instituição de interesse e de
qualidade reconhecida
Reforço da identidade IPG e a construção de uma imagem
comum forte, moderna e clara no que respeita aos objetivos
da instituição e aos seus traços distintivos

Eixo 7:

Internacionalização e
mobilidade

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

Quadro 6: Eixos e objetivos estratégicos

Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas unidades
orgânicas em colaboração com os gabinetes e serviços da Instituição, em função da
sua especificidade ou missão, de formação, investigação e apoio à comunidade, que
os promoveram de forma estruturada, procurando fortalecer a Instituição, elevar a
qualificação e o prestígio da formação e incrementar as relações com a comunidade
e o exterior. Nesse sentido verificou-se o ajustamento da oferta formativa, ao nível
dos CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais, dos quais o IPG foi pioneiro a
nível nacional, promovendo a ligação efetiva destas formações às empresas. Neste
contexto o IPG detém atualmente 22 CTeSP registados dando resposta às
necessidades formativas da região e em áreas estratégicas a nível nacional. Foram
também promovidas formações de carácter específico ou de reforço de competências
em diversas áreas e domínios em articulação com as empresas.
Fortaleceu-se a ligação com países lusófonos e com novos parceiros europeus e do
continente americano, possibilitando a aproximação à instituição de novos públicos e
gerar percursos formativos de licenciatura e mestrado, articulados com as
necessidades e perfis formativos dos alunos.
Realce-se a importância atribuída à investigação, que se traduziu numa valorização
qualitativa de artigos e publicações, nacionais e internacionais em publicações de
prestígio e indexação, na participação alargada e diversificada em eventos de
carácter científicos à escala global, a conclusão de diversas Teses de Doutoramento
e a participação em projetos de pesquisa e investigação. Esta evolução revela a
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capacidade

de

gerar

investigação

aplicada,

qualificação

dos

laboratórios

e

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

O IPG EM NUMEROS

5.1.

ATIVIDADE FORMATIVA

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

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Licenciaturas

19

19

19

19

19

Mestrados

13

13

13

13

13

-

2

21

22

23

29

24

0

0

0

2

2

2

2

2

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

Quadro 7: Oferta formativa do IPG em 2017/18 – nº de formações

Todas os ciclos de formação submetidos à A3ES receberam acreditação, sendo os
últimos cursos avaliados os da área da Saúde, permitindo a detenção de 1º e 2º
ciclos de formação, numa verdadeira e qualificada atuação politécnica do IPG, que
através dos Cursos Técnicos Superiores diversificou a sua ação formativa e a
colaboração com a região, qualificando recursos humanos em áreas estratégicas e
permitindo a sua continuidade para estudos superiores. Nesta fase a A3ES inicia novo
ciclo de formação e acreditação dos seus ciclos de estudo.
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Refira-se que durante o ano de 2017 a Agência de acreditação desenvolveu o
procedimento e a visita relativa á acreditação Institucional, permitindo uma analise
alargada de toda a sua estrutura organizacional.

Escolas do
IPG

Tipo de formação
Cursos de
Especialização
Tecnológica (CET)

Cursos Técnicos
Superiores
Profissionais

Licenciaturas

Formações
descontinuadas e
substituídas pelos
Cursos Técnicos
Superiores Profissionais

 Comunicação
Digital
 Contabilidade
e
Fiscalidade
 Desenvolvimento
de
Aplicações
Informáticas
 Design e Fabrico
Digital
 Energias
Renováveis
e
Eficiência
Energética
 Gestão
Clínica
Administrativa
 Gestão e Comércio
internacional
 Infraestruturas de
Cloud, Redes e Data
Center
 Manutenção
Industrial
Eletromecatrónica
 Reabilitação
Energética
e
Conservação
de
Edifícios
 Testes de Software
 Transportes
e
Logística
 Cibersegurança
 Gestão e Inovação
de
produtos
endógenos

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

Escola Superior
de Educação,
Comunicação e
Desporto
(ESECD)

 Acompanhamento
de
Crianças
e
Jovens
 Comunicação,
Protocolo
e
Organização
de
Eventos
 Desportos
de
Montanha
 Gerontologia
 Repórter de Som e
Imagem

 Animação
Sociocultural
 Comunicação
e
Relações Públicas
 Comunicação
Multimédia
 Desporto
 Educação Básica

Escola Superior
de Turismo e
Hotelaria de
Seia (ESTH)

 Animação Turística
e do Património
Cultural e Natural
 Cozinha e Produção
Alimentar

 Gestão Hoteleira
 Restauração
Catering
 Turismo e Lazer

Escola Superior
de Tecnologia e
Gestão (ESTG)
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Mestrados

e

o Gestão
o Computação Móvel
o Marketing
e
Comunicação
o Sistemas Integrados
de Gestão
o Construções Civis

o Mestrado em Ensino
do 1º e 2º Ciclo do
Ensino Básico
o Mestrado
em
Educação
Préescolar e Ensino do
1º Ciclo do Ensino
Básico
o Ciências
do
Desporto

o Gestão
e
Sustentabilidade no
Turismo
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 Bioanálises
Controlo

Escola Superior
de Saúde (ESS)

e

 Enfermagem
 Farmácia

o Enfermagem
Comunitária
o Enfermagem
de
Saúde Infantil e
Pediatria
o Pós-Licenciatura de
Especialização em
Enfermagem
Médico-Cirúrgica
o Pós-Licenciatura em
Enfermagem
de
Saúde Mental e
Psiquiatria

Quadro 8: Oferta formativa do IPG em 2017/18

Relativamente a indicadores de acesso aos vários cursos de primeiro ciclo
(licenciaturas), o Quadro 9 mostra que as vagas do concurso nacional, se mantem
estáveis nos últimos 3 anos. Não obstante as vagas dos concursos nacionais não
serem todas ocupadas, os novos inscritos (inscritos no 1º ano pela 1ª vez) têm, por
via dos concursos locais (maiores de 23 anos) e concursos especiais, colmatado em
grande medida essa situação. No entanto, no ano letivo em curso (2017/18), o
resultado do concurso nacional para as licenciaturas foi melhorado, em relação aos
anos anteriores, permitindo uma maior taxa de ocupação de vagas, fortalecida para
crescente presença de alunos internacionais a estudar nos diversos ciclos de estudo
do IPG.
O ano letivo em curso registou uma ligeira inversão do decréscimo do número de
candidatos ao ensino superior, que beneficiou a generalidade das instituições de
ensino superior, incluindo as do interior do país.
Indicadores
Vagas concurso Nacional (1º
Ciclo)
Inscritos no 1º ano pela 1ª
vez (todos contingentes)
- Inscritos pelo concurso
dos maiores de 23 anos

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

686

676

676

676

676

941

908

976

900

1152

33

29

31

46

38

Quadro 9: Indicadores de acesso: vagas vs novas inscrições de 2013/14 a 2017/18

Considerando os novos inscritos em Licenciaturas, Mestrados e CTESP, obtemos um
total de 1152 novos alunos, representando, relativamente ao ano 2016/17, um
acréscimo de 250 alunos, que resulta em particular do decréscimo de novos alunos
internacionais. A figura seguinte dá-nos uma imagem mais completa da evolução do
número de novos alunos em cada ano, sendo visível alguma aleatoriedade, com a
tendência de acréscimo nos últimos anos, isto é em particular desde 2014-15,
explicada, pese embora as condicionantes externas - relacionadas em particular com
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a evolução demográfica e multiplicação de oferta formativa similar - pelo aumento
do numero de candidatos ao ensino superior, por um esforço de promoção nacional
e internacional da oferta formativa da Instituição e pela sua crescente participação
em projetos nacionais e internacionais de investigação, cooperação, transferência de
conhecimento, desenvolvimento regional, entre outros.

Figura 12: Evolução do número de novos alunos (licenciaturas e mestrados-1º Vez) – 2006/07 a 2017/18

Numa análise ao universo de estudantes inscritos no IPG, verificamos que a sua
evolução na última década, isto é, desde o ano letivo 2007/08, evidencia a tendência
decrescente ate 2014/15 a perda é sistemática em todas as Escolas com exceção da
ESS, tendo havido uma redução de cerca de 350 alunos em Licenciaturas e Mestrados
A partir do ano letivo de 2014/15 regista-se um acréscimo de novos alunos no IPG,
embora com comportamentos diferenciados nas suas unidades orgânicas. A ESTG
evidencia a tendência de crescimento, em resultado da maior procura nas áreas da
gestão e economia, bem como de acréscimo de alunos por via dos CTeSP. No último
ano assistimos a um aumento generalizado a todas as Escolas do IPG, com destaque
para a ESS e a ESECD.
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Figura 12: Evolução do Número de Estudantes Inscritos no IPG (licenciaturas e mestrados) – 2006/07 a 2017/18

A evolução dos alunos de 1º e 2 ciclo (licenciaturas e mestrados) evidencia tendência
estabilidade, em particular nos últimos quatro anos, o que evidencia um universo
formativo, com que a instituição devera trabalhar nos próximos anos e cuja
componente de estudantes internacionais poderá contribuir para a sua consolidação,
atendendo à penalizadora evolução demográfica verifica na região.
Já o Concurso para Estudantes Internacionais, ainda que tenha registado uma adesão
considerável em 2015/16 e 2016/17 (superior ás quatro centenas), na prática
verificou-se que muitos dos candidatos admitidos tiveram dificuldades na obtenção
de vistos que adiou o seu ingresso e outros desistiram. Esta situação preocupa o
universo Politécnico, devendo haver orientações politicas para a sua correção.
200
150

Estudantes Internacioanis

100
50
0
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Figura 13: Evolução do Número de novos estudantes internacionais Inscritos no IPG (licenciaturas e mestrados) –
2014/15 a 2017/18
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Em 2017/18 verificamos a consolidação da divulgação internacional e da captação
destes alunos, tendo havido uma adesão superior às duas centenas de candidaturas,
verificando a frequência efetiva por 158 alunos, repartidos maioritariamente pela
ESTG (59,8%), seguida da ESECD e da ESS, registando a ESTH o valor mais baixo
em torno dos 4%.

Figura 14: Evolução do Número total de Estudantes Inscritos no IPG – 2006/07 a 2017/18

Figura 15: Alunos inscritos em Cursos Técnicos Superiores Profissionais 2006/07 a 2017/18 – Total e Escolas

De frisar ainda que o contingente de candidatos provenientes do denominado
“Concurso de maiores de 23 anos”, vem-se verificando um acréscimo nos últimos
anos, embora com valores pouco expressivos, alcançando 38 novos alunos no último
ano. Em termos nacionais verifica-se uma tendência de decréscimo de novos alunos
por esta via de acesso. O número de alunos inscritos no corrente ano letivo (38)
representa 80% do total de candidatos aprovados nas provas correspondentes.
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Figura 16: Alunos inscritos (1º ano/1ª vez) provenientes dos M23 2012/13 a 2017/18

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

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

398

400

425

372

346

91

88

105

119

111

203

176

140

124

114

35

63

53

45

40

69

73

127

84

81

168

227

223

35

90

54

80

95

5

60

102

119

95

27

27

22

28

33

3

3

66

64

35

52

51

27

27

20

32

23

28

31

14

20

26

0

2

0

0

0

11

6

1

0

2

632

691

683

459

490

Quadro 10: Evolução do número de diplomados por escola e tipologia de formação
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Assim, no ano letivo de 2016/17 registaram-se 490 diplomados, que traduz um valor
de conclusão de ciclos de estudos superior em relação ao ano letivo anterior,
verificando-se um aumento do número de diplomados em CTeSP em particular na
ESECD, mantendo os Mestrados e licenciaturas valores similares. Verifica-se a
tendência de redução dos diplomados em mestrado, situação expectável em termos
do 2º ciclo face à diminuição do número de estudantes neste ciclo, a par de um
prolongamento indesejável de conclusão dos projetos/estágios/dissertações, que
terá que ser encurtado, bem como um número de estudantes que não concluem o
ciclo de estudos, o que deve merecer particular atenção pelas Unidades Orgânicas.
O alargamento da oferta de Cursos Técnicos Superiores Profissionais e o seu
reconhecimento formativo por famílias e empresas, poderá constituir de futuro um
mercado a fortalecer no ensino politécnico, face ao seu carácter de formação aplicada
e a missão deste subsistema, bem como um novo caminho de aceso ás licenciaturas.
600
Licenciatura
Cet/Ctesp
Mestrado

500
400
300
200
100
0
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Figura 17: Variação de diplomados 2007/08 vs 2016/17

Relativamente às mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do programa
Erasmus há que considerar um significativo aumento na participação nos últimos dois
anos, nomeadamente de alunos que evidenciaram um aumento significativo, quer
em Outgoing quer em Incoming, num total de mais 168 estudantes em mobilidade.
Os docentes mantiveram uma ligeira redução em relação ao ano anterior,
especialmente os Incoming, contudo houve um total de 38 participações docentes
em missão de ensino. A mobilidade não docente, depois de um aumento superior a
35% no ano anterior, regista agora alguma estabilidade com 30 envolvidos, o que
evidencia a sensibilidade para se promover trocas de experiências e aprendizagens
no contexto europeu e no espírito do Processo de Bolonha.
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Assinale-se que a integração do IPG no ERASMUSCENTRO implicou readaptações de
trabalho, resultante da parceria dos Politécnicos do Centro (Politécnicos) potenciando
sinergias de trabalho e incorporando novas dinâmicas e articulações em redes
colaborativas. Como primeira observação, há a assinalar o alargamento das
parcerias, com a renovação e formalização de novos acordos com instituições
congéneres, ampliando as áreas de ensino/formação abrangidas, que em 2017
levaram à existência de uma rede de cerca de 159 entidades parceiras no âmbito do
programa Erasmus+, e cerca de 70 outras parceiras no âmbito da cooperação
institucional de cariz internacional.
Ao nível de Incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 178 participações,
cabendo a grande maioria (127) a alunos a frequentar os nossos ciclos de estudos,
34 a mobilidade docente e 11 em mobilidade não docente. Ao nível do Outgoing
(portugueses que saíram para o estrangeiro) contabilizam-se 108 participações, o
aumento em todas as formas de mobilidades que se verificam desde 2014, refletem
uma clara estratégia de internacionalização da Instituição, quer do seu corpo
discente, quer dos docentes e funcionários. Esta mobilidade tem sido enriquecedora
tanto ao nível das possibilidades de estudo fora do país, como da divulgação da
instituição e das suas competências a nível internacional.
Mobilidades
Mobilidade de Estudantes
para Estudos
Mobilidade de Estudantes
para Estágios
Mobilidade de Docentes
para Missão de Ensino
Mobilidade de Pessoal
Não Docente para
Formação
Visitas para Preparação e
Organização e Mobilidade
TOTAIS

Mob. OUTGOING

Mob. INCOMING

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

18

53

47

28

15

116

111

127

35

36

26

36

0

3

3

3

21

21

25

22

45

40

29

34

13

18

15

19

13

5

9

11

3

3

6

3

3

4

3

3

90

131

119

108

76

164

155

178

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

Para uma efetiva interação das mobilidades, foram promovidas as seguintes ações:
- O curso intensivo de Português para Estrangeiros que era especificamente
organizado para os Estudantes Erasmus Incoming, foi convertido numa
unidade curricular opcional sendo-lhe atribuídos 2 ECTS, e está hoje aberta à
comunidade da Guarda e da região que tenha interesse em a frequentar;
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- A existência de um Coordenador Académico para a Cooperação Internacional
em cada uma das Escolas que integram a Instituição, promovendo e
sensibilizando as práticas de mobilidade internacional.
- Realização de várias Sessões de Esclarecimento acerca dos programas de
mobilidade em todas as Escolas do IPG.
- Realização de visitas a turmas dos diversos ciclos de estudos por forma a
prestar esclarecimentos específicos em determinadas áreas de estudo, como
a Gestão, a Informática, entre outras, para apresentar propostas específicas
de estágios e, ao mesmo tempo, divulgar as oportunidades que os estudantes
têm com este tipo de atividades de mobilidade internacional.
- Organização da Receção e Sessão de Boas Vindas, no início de cada semestre,
para os estudantes Incoming.
- Adaptação do Regulamento de Mobilidade Internacional de acordo com as
novas regras de mobilidade ERASMUS+ emanadas da Comissão Europeia.
- Participação nas reuniões mensais ou bimensais do grupo formado pelos vários
Gabinetes Internacionais das instituições que compõem o CCISP das Relações
Internacionais.
Procurando ampliar a rede de parcerias já existente com o IPG, no ano 2017, foram
renovados, e alargados a novas áreas de ensino, acordos já existentes, assim como
formalizados novos Acordos Bilaterais Erasmus+ com instituições congéneres do
Espaço Europeu. Elencam-se estes Acordos nos quadros que se seguem.
País

Instituição

ESPANHA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESPANHA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ESPANHA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BÉLGICA

UC LIMBURG

GRÉCIA

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL ISNTITUTE OF
IONIAN ISLANDS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

ITÁLIA
POLÓNIA

THE ANGELUS SILESIUS UNIVERSITY UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES IN WALBRZYCH
Quadro 12: Renovações de acordos bilaterais Erasmus (BA)

País

Instituição

ESPANHA

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

ESPANHA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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BULGÁRIA

VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT

FRANÇA

LYCÉE DES MÉTIERS DE A GASTRONOMIE DE
L’HÔTELLERIEDES TOURSMES – BTS GEORGES
FRECHE MONTPELLIER

GRÉCIA

UNIVERSITY OF PATRAS

ITÁLIA

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA

ITÁLIA

UNIVERSITÁ DEGLI STIUDI DI BERGAMO

LETÓNIA

RIGA 1ST MEDICAL COLLEGE

LITUÂNIA

KAUNAS TECHNICAL COLLEGE

POLÓNIA

UNIVERSITY OF LODZ

POLÓNIA

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POLÓNIA

TURQUIA

POLITECHNIKA SLASKA SILESIAN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOLA
WYZSZA
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY - ALKU

TURQUIA

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOY UNIVERSITY

TURQUIA

FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY

TURQUIA

ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY

POLÓNIA

KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY
TURQUIA

KOCAELI UNIVERSITY

TURQUIA

HASAN KALYONCU UNIVERSITY

Quadro 13: Novos acordos bilaterais (BA) Erasmus assinados em 2017

Como forma de incentivar e incrementar as mobilidades no âmbito do programa
Erasmus, o IPG fez, uma vez mais, a candidatura conjunta ao financiamento europeu
para mobilidades entre países do programa e países terceiros, através do Consórcio
ERASMUSCENTRO. O sucesso deste consórcio tem sido notório, tanto mais que em
vez das iniciais 5 Instituições que estão estiveram na base da criação do mesmo, já
são 8 as Instituições de Ensino Superior Politécnico que o integram, reforçando o
valor do Consórcio e a união do Centro do País, mantendo como sua principal missão
o fortalecimento da ligação entre o ensino superior politécnico e o mercado de
trabalho. A afirmação do Consórcio, a nível europeu, manteve-se a elevado nível com
a participação em vários eventos em países Europeus, e foi reforçada pela cooperação
com países fora do espaço Europeu através da assinatura de novos Acordos
Interinstitucionais ERASMUS+, no âmbito dos quais foram promovidas mobilidades
Incoming e Outgoing com países como a Argélia, a Ucrânia, a Rússia, por exemplo.
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País

Instituição

Argélia

Hassiba Benbouali University of Chief

Ucrânia

Ucrânia

Donbas National Academy of Civil Engineering and
Architecture
Prydniproska State Academy of Civil Engineering and
Architecture
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky”
Kyiv Polytechnic Institute
Varonez State University

Ucrânia

Donetsk National Technical University

Ucrânia

National Aviation University

Rússia

Penza State University

Rússia

Southern Federal University

Rússia

University Siberian Federal University - Krasnoyarsk

Ucrânia
Ucrânia

Quadro 14: Novas parcerias assinadas em 2017

Procurando ainda ampliar a rede de parcerias já existente com o IPG, no ano 2017,
foram alargados os protocolos de cooperação existente e celebrados novos
memorandos de entendimento e convénios, conforme constam dos quadros
seguintes:
País

Instituição

Brasil

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Brasil

Centro Universitário Newton Paiva

Brasil

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda

Brasil

Faculdade de Sorocaba

Brasil
Brasil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais
Universidade Paulista

Brasil

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Bolívia

Universidad UCATEC

Cabo Verde

Câmara Municipal do Sal

Cabo Verde

Câmara Municipal da Boa Vista

Chile

Universidad Bio-Bio

Universidad Tecnológica Tulacinco
México
Quadro 15: Novos acordos Interinstitucionais assinados em 2017
No âmbito do Programa Erasmus+: o Departamento de Desporto da Escola Superior
de Educação, Comunicação e Desporto deu continuidade ao projeto Europeu
“Integrated Football – The new frontier of Sport fora All” no âmbito do Desporto
Integrado e financiado pelo programa Erasmus - Comissão Europeia, sendo um
parceiro ativo juntamente com outros países Europeus como a Alemanha e a
Bulgária.
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Para além deste projeto iniciado em 2016, o Departamento de Desporto,
aproveitando o grupo de parceiros europeus dos projetos anteriores, integrou, em
2017, um novo projeto Erasmus+ - o “MEW – Movement Environment Wellbeing”.
Enquadrado na ação KA2 – Parcerias Estratégicas, do Programa Erasmus+, o projeto
TELESEICT – “Teaching and Learning in Special Education with Information
Communication Technologies” sob coordenação da ESECD/IPG, aprovado em 2016,
teve seguimento e foram concretizadas todas as atividades previstas neste projeto a
três anos.
Também a ESTG, em 2017, integrou no contexto da Ação KA2 do programa
Erasmus+,

projeto

europeu

"DT.UNI

–

Design

Thinking

Approach

for

an

Interdisciplinary University”, transversal a vários departamentos da Escola e cuja
instituição coordenadora é a Universidade Marie-Curie- Sklodowska, na Polónia.
No âmbito do Programa Erasmus+, como membros do Consórcio ErasmusCentro
apresentámos candidatura a mobilidade para países não-europeus- Ação KA 103ICM - Internacional Credit Mobility - a qual foi aprovada com financiamento para
mobilidade de docentes e estudantes para países como a Ucrânia e a Rússia.
Realizou-se a 3ª Edição do Curso de Curta Duração, na área da gestão, desenvolvido
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em colaboração com a Universidade
Metodista de São Paulo, num total de 80 horas - repartidas por 10 dias em que
recebemos estudantes e docentes da referida universidade brasileira.
Os estudantes brasileiros e portugueses, alunos do IPG, tiveram a oportunidade de
frequentar diversos seminários ministrados quer por docentes da ESTG, quer da
referida universidade brasileira.
Paralelamente a estas atividades letivas, o programa integrou visitas de estudo a
Instituições e Empresas da região da Guarda.
Também a Faculdade La Salle, nossa parceira brasileira há alguns anos, propôs uma
semana intensiva de formação, na área da Educação, de 09 a 13 de outubro de 2017.
Para além, da formação em sala de aula, houve ainda oportunidade para fazerem
visitas de estudo a escolas e colégios da região, assim como a visita a uma das
Escolas de referência a nível nacional, em Santo Tirso – a Escola da Ponte.
Em novembro de 2017, a ESTG recebeu mais um grupo de docentes da nossa
parceira de cooperação brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 12 a
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19 de novembro, para a realização de um workshop dedicado ao tema “Novas
fronteiras e novos negócios: uma aventura na Sustentabilidade em Portugal”, sob a
coordenação da Professora Rute Abreu.
No contexto do projeto conjunto das instituições que integram o CCISP, financiado
pelo COMPETE 2020, para a Internacionalização do Ensino Superior Politécnico
Português, o IPG marcou presença nas diversas atividades de divulgação
internacional, seja em Feiras de Educação, Conferências, Encontros e afins, visando
a captação de estudantes internacionais para a instituição e promoção do ensino
superior politécnico, em países como o Brasil, o Chile e Moçambique, entre outros.
No âmbito de projetos de cooperação institucional, o IPG, com o apoio do GMC,
continuou a desenvolver os projetos já iniciados com universidades de diversos
quadrantes geográficos: Brasil, Macau, Itália, Albânia, e firmou novos projetos de
cooperação institucional com universidades do Brasil.
Também no seguimento de diversas visitas de reitores e vice-reitores de instituições
dos países de Língua Oficial Portuguesa, foram firmados novos projetos, renovados
e prorrogados Protocolos de Cooperação institucional com Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe e Moçambique. Destes projetos resultou a vinda de novos estudantes
oriundos destes países ao abrigo do

estatuto do

estudante internacional,

matriculados regularmente no IPG para frequentarem Mestrados, Licenciaturas e
cursos de especialização Tecnológica.
A mobilidade de docentes e estudantes, assim como a captação de novos estudantes
internacionais, tem sido uma aposta do Instituto Politécnico da Guarda e constitui
um dos principais vetores das suas estratégias de crescimento.
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5.2.

RECURSOS HUMANOS

O IPG tem promovido a sua coesão interna, com a integração e articulação crescente dos
seus recursos humanos e materiais, que são geridos tendencialmente de uma forma
centralizada, fomentando um acréscimo de sinergias e racionalização de meios. Assim,
sempre que se considera adequado, são efetuadas mobilidades, seja entre escolas, seja
entre o IPG e os SAS. Tendo-se promovido nos últimos anos ajustes na estrutura de
recursos humanos, docentes e não docentes da instituição, por via da redução do pessoal
contratado em regime de tempo parcial e aposentações, bem como das novas
funcionalidades e necessidade de trabalho evidenciado. Neste âmbito tem havido um
reforço das áreas da mobilidade e internacionalização, bem como dos serviços académicos
para responderem as necessidades verificadas:
Nº

de

31/12/2013

31/12/2014

Docentes

227

222

Não docentes

176

166

IPG

125

117

SAS

51

49

colaboradores

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

207

207

207

162

163

160

115

115

114

47

48

46

Quadro 16: Recursos Humanos do IPG por categorias em 31/12/2017

Há a referir que nos números de docentes indicados, incluem-se os dirigentes, que
maioritariamente acumulam funções docentes e investigadores, e que se distribuem
conforme Quadro 17, mantendo-se a sua estrutura com pequenas alterações desde 2009:

Efetivos em 31/12/2017
Cargo/carreira/categoria
SAS

IPG

SAS+IPG

Presidente

1

1

Vice-presidente

2

2

1

2

Diretor de Serviços

1

1

Técnico superior área jurídica

1

1

Técnico superior área de BAD

1

1

Administrador

1

Técnico superior

27

30

Especialista de informática

3

8

8

Técnico de informática

1

1

Coordenador técnico

1

1

Assistente Técnico

3

40

43

Encarregado de pessoal auxiliar

3

1

4

Assistente operacional

36

29

65

46

114

160

Total

Quadro 17: Recursos Humanos segundo a categoria a 31/12/2017
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Ao nível do corpo docente as colaborações inter-escolas são cada vez mais frequentes e
dinâmicas, o que permite otimizar os recursos existentes. Por esse motivo, opta-se por
não incluir a distribuição do corpo docente por escolas pois, um número significativo e
crescente de docentes, embora afeto a uma escola específica, presta serviço nas outras
escolas do Instituto, promovendo-se desta forma a otimização dos recursos e uma efetiva
cooperação nas respetivas áreas de formação.
O número de docentes tem diminuído (nos últimos 5 anos a redução foi de 10,1%, o
equivalente a menos 22 docentes), registando-se na atualidade um staff académico
composto por 204 docentes, constituído em mais de 70% por Prof. Adjuntos, que
correspondem à categoria que mais cresceu, por via da obtenção de Doutoramentos nas
diversas áreas científicas e consequentes efeitos transitórios na carreira politécnica.
No conjunto das escolas a ESTG é a Escola que detém o maior corpo docente, com 47,3%
dos ETI, seguindo-se a ESECD com 24,1%, a ESS com 18,8 e por último a ESTH com 9,6%.

Categorias

Efetivos considerados a Dezembro de 2017
ESECD

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

ESTG

ESS

ESTH

IPG

1
4
30
0
5
5
3
2

0
9
62
1
10
3
12
1

0
3
18
0
14
1
0
3

0
1
9
0
7
0
1
3

1
17
116
3
36
9
19
9

50

98

39

20

207

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%

Quadro 18: Corpo docente em função da categoria em 31.12.2017

A tendência é de haver um incremento de Professores Adjuntos, como resultados do
acréscimo de qualificações, por via da obtenção de Doutoramentos nas diversas áreas
científicas e a abertura de concursos em áreas deficitárias, assim como o alargamento dos
Professores Coordenadores que possa dar resposta cientifica e pedagógica adequada, em
particular nas áreas cientificas que ainda não detém nenhum professor nesta categoria.
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Corpo docente

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.1 Nº de docentes (ETI)

213

214

203

194

193

184

186

186

1.2 Nº docentes a tempo
integral
1.3 Nº docentes
doutorados (ETI)

190

189

183

179

176

170

168

168

42

54

60

75

89

104

115

125

1.4 Nº docentes
doutorados a tempo
integral
1.5 Nº docentes com
título de especialista a
tempo integral (ETI)
1.6 Nº docentes com
título de especialista a
tempo integral

41

50

59

73

86

101

110

119

3

7

10

16

17

23

25

24

3

6

9

13

15

19

21

21

Quadro 19: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2017

Ainda que de uma forma controlada e ponderada, em 2017 continuou a reflexão e atos
preparatórios relativos ao processo de abertura de concursos de pessoal docente,
sobretudo para a categoria de professor coordenador, porquanto é significativamente
reduzido o número de professores desta categoria face aos requisitos legais e o reforço de
professores adjuntos na área do Desporto, Hotelaria, Enfermagem e Gestão, conforme
requisitos da A3ES.
A percentagem de pessoal docente de carreira com contrato em regime de tempo
indeterminado subiu para 78%, ultrapassando os rácios legalmente previstos e exigidos
na missão formativa5.
A qualificação do corpo docente registou significativos progressos, como se referiu
anteriormente, tendo o número de Doutorados aumentado para 113 (55,4%) nos últimos
2 anos (mais 56 Doutores, dos quais 13 em 2017), permitindo uma maior produção
científica, desenvolvimento de projetos e trabalhos com outras IES e a adequação
formativa às exigências da A3ES.
Habilitações Académicas

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Licenciatura

28

21

21

20

Mestrado

108

90

87

71

Doutoramento

86

95

100

113

TOTAL

238

222

207

204

Quadro 20: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2017

5

O nº 1 do artigo 30º do Estatuto de Carreira de Pessoal Docente do Politécnico prevê que “O conjunto dos
professores da carreira deve representar, pelo menos, 70 % do número de docentes de cada instituição de ensino
superior.”
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A nova legislação consagra aos Institutos Politécnicos a possibilidade de atribuição do Título
de Especialista, a qual permite integrar profissionais com curriculum relevante e larga
experiência de trabalho na área considerada, dando qualificação técnica especializada nas
formações e na sua adequação ao mercado de trabalho.
Importa salientar que os “especialistas” são contabilizados para efeitos da verificação dos
requisitos legais de composição do corpo docente, sendo, nesta perspetiva e também do
ponto de vista concursal, “equiparados” aos Doutorados. Torna-se determinante para a
instituição incorporar Especialistas nas suas Unidade Orgânicas, em particular na ESTG,
ESECD e ESTH, de modo a cumprir os requisitos exigidos e aproximar as formações das
logicas dos sectores de atividade onde atuam. O Quadro 21 mostra a evolução do número
de “títulos de especialista” atribuídos, em que o IPG foi a entidade instrutora. No quadro,
as colunas “Interno” e “Externo”, identificam os profissionais que colaboram (a título
parcial ou integral) com o IPG, relevando, pois, para a composição do respetivo corpo
docente:
Área CNAEF6
723
582
344
481
850
214
727
813
812
811
345

Internos

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

10
2
17
1
2
2
1
2
2
1

TOTAL
25
Quadro 21: Títulos de Especialista atribuídos até 31/12/2017

Externos
15

7
1
1
5
29

Saliente-se ainda que foi alterada a legislação (Decreto-Lei nº 74/2006) que alterou e
alargou também o conceito de “especialista de reconhecida experiência e competência
profissional”, englobando neste conceito os “detentores de um grau acadêmico que
possuam, no mínimo, 10 anos de experiência profissional, com exercício efetivo durante,
pelo menos, cinco anos nos últimos 10, e um currículo profissional de qualidade e
relevância comprovadas, devidamente confirmado e aceite pelo órgão científico ou técnicocientífico do estabelecimento de ensino superior”.
Assim, a somar aos detentores do Titulo de Especialista, mencionados no Quadro 21, há
que considerar os “especialista de reconhecida experiência e competência profissional”,

6
7

Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março).
Já não se encontram ao serviço por motivos e aposentação.
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reconhecidos pelos Conselhos Técnico-Científicos (CTC) das escolas do IPG e que se
resumem no quadro seguinte:
Área CNAEF8

Internos

582 - Construção e Engenharia Civil

1

344 - Contabilidade e Fiscalidade

2

345 - Gestão e Administração

1

380 – Direito

3

723 - Enfermagem

5
8

725 – Tecnologias de Diagnostico e terapêutica

2

727 – Ciências Farmacêuticas

2

811 - Hotelaria e Restauração

2

812 – Turismo e Lazer

1

422 – Ciências do Ambiente
TOTAL

27

Quadro 22: Especialistas reconhecidos pelos CTC até 31/12/2017

Assim, pode afirmar-se que o critério da “qualificação do corpo docente”, medido pela “%
de Doutores e especialistas”, os quais representavam mais de 50% do total, indispensável
para a acreditação dos cursos em funcionamento e/ou para a criação de novos cursos, se
encontra global e genericamente cumprido. Nas áreas mais carenciadas e de perfil mais
técnico, espera-se que o número de docentes que se encontra a concluir os seus
doutoramentos, permita reforçar a composição docente em particular nas áreas da Saúde
e do Turismo. Esta apreciação é confirmada pela acreditação até ao presente todos os
cursos avaliados pela A3ES, ainda que alguns com um período inferior ao máximo de 6
anos, em resultado algum défice de qualificações específicas.
Relativamente ao pessoal não docente afeto ao IPG (SC), o mesmo distribui-se pelas
categorias e habilitações descritas no Quadro 23 e Figura 18:
Não Docentes IPG:

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Assistente operacional

44

35

35

35

30

Assistente técnico

45

44

45

45

41

Direção Superior 1º grau

1

1

1

1

1

Direção Superior 2º grau

3

1

3

3

3

Direção

1

1

1

1

1

8

8

8

8

9

23

23

22

22

29

125

113

115

115

114

Categorias

Intermédia

1.º

grau
Especialista Informática
Técnico superior
TOTAL

Quadro 23: Recursos humanos - não docentes – 31/12/2017

8

Classificação Nacional das Áreas de Formação (Portaria 265/2005 de 16 de março).
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De realçar que foram implementadas iniciativas de mobilidade de carreira que permitiram
em 2017, valorizar profissionalmente os funcionários do IPG, pela respetiva progressão na
categoria e correspondente remuneração, possibilitando desta forma introduzir equidade
profissional, face ás funções e responsabilidades que os mesmos vêm desempenhado.
Neste sentido foi estabelecido um plafond financeiro que permite esta mobilidade em
função do mérito face aos curricula detido.
Neste contexto promove-se em especial a mobilidade de assistentes técnicos para técnicos
superiores e de assistentes técnicos para assistentes operacionais para técnicos. De futuro
e com a incorporação de novos colaboradores, por efeito da bolsa de recrutamento em
cursos, poder-se-á fomentar novas mobilidade e promover reconhecimentos profissionais.

Figura 18: Habilitações académicas do pessoal não docente do IPG em 31.12.2017

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

Docentes

IPG/SAS

-

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

39

41

Assistente técnico

4

4

Direção Intermédia de 2.º grau

1

1

Encarregado

3

0

38
3
1
3

36
3
1
3

4

3

3

3

51

49

48

46

Categorias
Assistente operacional

de

Pessoal

Auxiliar
Técnico superior
TOTAL

Quadro 24: Recursos humanos afetos aos SAS em 31/12/2017

Também nos SAS se registou a saída de 5 pessoas nos últimos 5 anos, por terem atingido
o limite de duração do respetivo contrato de trabalho, por mobilidade ou reforma. Os novos
desafios e a crescente procura da Instituição por estudantes internacionais, obrigará nos
próximos anos a um alargamento do quadro de pessoal, em particular nos serviços técnicos
e sociais, capazes de responder a maiores necessidades de alojamento, apoio e
alimentação.

5.3.

AÇÃO SOCIAL

Os Serviços de Ação Social (SAS) desenvolvem a sua atividade social procurando fomentar
e melhorar as condições de acolhimento e aprendizagem, mediante a prestação de serviços
e a concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de estudo, alimentação em
cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e atividades culturais e desportivas.
Considerando os objetivos dos SAS, durante o ano de 2017, desenvolveram-se diversas
ações para qualificar e melhorar a qualidade de prestação dos diferentes serviços aos
estudantes e à comunidade académica.
No setor de bolsas de estudo foram apreciados os processos de candidatura a benefícios
sociais, de acordo com as normas em vigor sobre esta matéria, nomeadamente o disposto
no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público
e nas Regras Técnicas estabelecidas, com vista à promoção de uma efetiva igualdade de
oportunidades no sucesso escolar.
No setor de alojamento procedeu-se à análise das candidaturas a alojamento nas
residências, não tendo ficado por colocar nenhum dos candidatos. Procedeu-se igualmente
à realização de reuniões periódicas com as comissões de residentes, no sentido de
colaborar na resolução de problemas específicos dos estudantes residentes, foram
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efetuadas inúmeras reparações nas residências, melhorias de serviço e a aquisição de
variado equipamento para as cozinhas, lavandarias e outros espaços.
No setor alimentar é de salientar a ativa intervenção na forma de funcionamento das
cantinas, através da melhoria e diversificação nas ementas diárias, na sua organização e
acompanhamento.
Na área das atividades culturais e desportivas, houve o necessário e apoio à
organização de atividades promovidas pela Associação de Estudantes a colaboração com o
Gabinete de Formação Cultura e Desporto no fomento das modalidades desportivas e
desenvolvimento iniciativas culturais. No exercício das atribuições que lhe são legalmente
cometidas, os SAS procuraram dar resposta, de um modo geral, às pretensões dos alunos,
tendo pautado a sua ação através de uma cooperação efetiva com os estudantes e suas
estruturas representativas.
A atribuição de Bolsas de Estudo implica um conjunto de ações, que vão desde a
candidatura e análise dos processos, com base na situação socioeconómica do agregado
familiar de cada candidato, até à atribuição do montante da bolsa de estudo. Em 2016/17
candidataram-se 1123 alunos, dos quais 881 foram contemplados com bolsas de estudo
cujo valor médio se cifrou nos 2067 euros (sem complemento de alojamento). A
comunidade de alunos que beneficia de bolsa de estudo é maioritariamente composta por
alunos deslocados. De registar que o número de bolsas atribuídas vem aumentando nos
últimos três anos. Em termos orçamentais, os valores apresentados permitem-nos concluir
que o ano de 2017 foi caracterizado por uma taxa de execução elevada de 97,6% (mas
inferior à verificada no ano anterior 98,64%). De referir que a taxa apurada, só foi possível
com a atribuição das transferências por parte do IPG para fazer face à situação financeira
deficitária verificada pelos SAS, na continuidade dos anos anteriores.

Fontes de Financiamento

Receita

Despesa

Saldo

Grau de Execução

Orçamento Estado

391 905,17

391 875,17

30.00

99,99%

Transferências (IPG/IEFP)

104 122,60

93 461,45

10 661,15

89,76%

Receitas Próprias

619 341,94

603 166,20

16 175,74

97,39%

1 115 369,71

1 088 502,82

26 866,89

97,59%

Total

Quadro 25: Execução orçamental do SAS relativo a 2017

Comparativamente com anos anteriores, o ano de 2017 não fugiu à tendência verificada,
ou seja, a quase totalidade das verbas de Receitas Próprias foram destinadas a despesas
com pessoal, à aquisição de bens e serviços e confeção de refeições na Cantinas, tendose verificado um saldo de 26,866,89€. Relativamente ao PIDDAC, a execução foi nula, na
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continuidade dos últimos 5 anos em que não foi atribuída verba, condicionando
intervenções e melhorias nos edifícios e equipamentos.
A redução da verba atribuída no OE tem-se mantido, sofrendo cortes sucessivos ao longo
dos últimos anos, dificultando largamente o campo de atuação dos SAS, desde 2013 a
redução ultrapassa os 150.000 euros. As transferências do IPG para os SAS apos reduções
sucessivas, verificaram neste ano um acréscimo de 10,5%
Em Receitas Próprias, como era previsível, a grande fatia do orçamento foi aplicada em
despesas de funcionamento, ou seja, os gastos fundamentais à operacionalidade dos
diversos serviços, nomeadamente, manutenção e gastos gerais nas residências, cantinas
e bares, sendo estes os que mais consomem a receita arrecadada. De referir um acréscimo
de 5 % no total das receitas próprias no ultimo ano.
As dificuldades verificadas no ano de 2017 não permitiram aplicar verbas na substituição
e aquisição de alguns equipamentos, apesar de se verificarem algumas necessidades,
nomeadamente, substituição de equipamentos nas Cantinas, algumas cozinhas das
Residências de Estudantes, entre outras, no âmbito da reparação e manutenção. As
intervenções efetuadas durante o ano foram de manutenção das canalizações das
Residências, substituição de tetos falsos e reparações de equipamentos, tendo-se
desenvolvido apenas o indispensável para a sua operacionalidade, resumindo-se a
intervenção a algumas obras de reparação nas situações mais críticas de infiltrações e
equipamentos elétricos.

Fontes de Financiamento
Orçamento de Estado
. Pessoal
. Funcionamento

Despesa
2016

Despesa
2017

Var. (%)

397.263,44

391875,17

-1,4

397.263,44

391875,17

-1,4

0

. Capital

0,0

0

Transferências (IPG/IEFP)
. Pessoal
. Funcionamento
. Capital

0,0

84.568,17

93461,45

10,5

0

24035,73

100,0

84.568,17

69425,72

-17,9

0

Receitas Próprias:

0,0

576.168,58

603166,2

4,7

. Pessoal

187.435,45

192528,31

2,7

. Funcionamento

376.903,86

392889,86

4,2

. Capital

11.829,27

17748,03

50,0

1.058.000,19

1.088.502,82

2,9

Total

Quadro 26: Fontes de financiamento e Despesa dos SAS em 2016 e 2017
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Verifica-se que em 2017, sensivelmente 60% da receita arrecada se destinaram à
cobertura de despesas é efetuada pelas diversas cantinas, churrasqueira, residências e
polidesportivo. Esta arrecadação é variável, oscilando sempre em função de variáveis não
controladas. Ou seja, a população académica é fundamental para o volume de arrecadação
de receita, e este tem verificado acréscimos, o que tem permitido alargar o numero de
refeições, face a uma maior a afluência às unidades alimentares e restantes serviços.
O mesmo não se aplica às residências de estudantes, uma vez que, independentemente
do número de vagas preenchidas, se as residências já se encontrarem completas, os novos
ingressos em nada vão alterar o volume de arrecadação de receita no que concerne às
mensalidades. A existência de 394 camas permite alojar os alunos mais carenciados, que
deverão ser bolseiros, só depois se abre à restante população académica.
Fontes de Financiamento
Orçamento de Estado
. Correntes

Receita 2016

Receitas 2017

Var. (%)

397.270,00

391.905,17

-1,4

397.270,00

391.905,17

-1,4

. Capital
PIDDAC

0,00

0,0

0,00

0,0

. Correntes

0,00

0,0

. Capital

0,00

0,0

Transferências (IPG/IEFP)
. Correntes

86.939,77

104.122,60

19,8

86.979,77

104.122,60

19,7

. Capital

0,00

Receitas Próprias:
. Correntes

0,0

577.769,58

619.341,94

7,2

577.796,58

619.341,94

7,2

. Capital

0,00
Total

1.061.979,35

0,0
1.115.369,71

5,0

Quadro 27: Fontes de financiamento e Receita dos SAS em 2016 e 2017

O setor de Bolsas de Estudo tem como principal objetivo a atribuição de benefícios sociais
a alunos economicamente mais desfavorecidos, de forma a proporcionar condições que
permitam a prossecução normal dos seus estudos, visando assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades no sucesso escolar.
A atribuição de Bolsas de Estudo implica um conjunto de ações, que vão desde a
candidatura, à análise dos processos com base na situação socioeconómica do agregado
familiar de cada candidato, até à atribuição do montante da bolsa de estudo. As bolsas são
atribuídas, em regra durante 10 meses (de outubro a julho), e a sua análise foi feita de
acordo com o estabelecido no Despacho n.º 8442-A/2012 de 22 de junho do Ministério da
Educação e Ciência, alterado pelo Despacho n.º 627/2014 de 14 de janeiro e Despacho n.º
10973-D/2014 de 27 de agosto.
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No ano letivo 2017/18, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 30 de
setembro de 2017, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após
30 de setembro, e ainda, entre 1 de outubro de 2016 e 31 de maio de 2017. Neste último
caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado para um ano,
considerando o período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento
e o fim do período letivo ou do estágio.
Na totalidade candidataram-se 1123 alunos dos quais 881 foram contemplados com bolsas
de estudo cujas importâncias oscilaram em média entre os 1618,70 € para os CTeSP,
1825,38 € para o 1º ciclo e 1945,08 € para o 2º ciclo. Foram atribuídos 203.098,16 euros
para bolseiros dos CTeSP, 1489 826,08 euros para Bolseiros de Licenciatura e 133 077,19
euros para bolseiros de Mestrado
Da análise do gráfico podemos constatar nos últimos cinco anos o acréscimo de bolseiros
em relação á população académica em resultado da conjuntura económica do país,
nomeadamente o aumento do número de desempregados, o número de bolseiros tem
vindo a aumentar.
3500
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Figura 19: Evolução dos Candidatos e Bolseiros nos últimos 5 anos

Os alunos candidatos à bolsa constituem 44% do número total de alunos inscritos no IPG,
enquanto, que a taxa de cobertura de bolseiros/nº alunos é de 35% e a de
candidatos/bolseiros de 78%, o que revela uma estabilidade de cobertura em relação aos
últimos 3 ano e evidencia as dificuldades financeiras e a redução do orçamento familiar
verificado nos últimos anos.
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Escola

População
Escolar

Candidatos

Bolseiros

% Cand./
População

% Bolseiro/
População

% Bolseiro/
Candidatos

CTeSP

301

148

115

49%

38%

78%

1º Ciclo

1965

903

704

46%

36%

78%

2º Ciclo

262

72

62

27%

24%

86%

Total 2016/17

2528

1123

881

44%

35%

78%

Total 2015/16

2596

1108

870

43%

34%

79%

-2,6

1,4

1,3

2,3

2,9

-1,3

Var.( %)

Quadro 28: Bolsas de Estudo atribuídas em 2016/17 por ciclo de estudos

A repartição dos bolseiros por Escola permite verificar que ao nível de Licenciaturas a ESS
regista a maior percentagem de alunos bolseiros em relação à sua população escolar
(58%). A ESTG e a ESTH registam a percentagem mais baixa de alunos bolseiros face à
população escolar de 1º Ciclo, respetivamente 23% e 32%. Assinale-se que a % de alunos
que auferem bolsas nos CTESP em relação aos estudantes desse ciclo de estudos, é de
38,0% e nos Mestrados é de 24%, contra os 26% nas Licenciaturas, sendo que a relação
Candidatos/Bolseiros apresenta um comportamento similar.

CTESP

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
139

62

% Bolseiros/
População
45%

% Bolseiros/
Candidatos
78%

80

ESTG

123

54

40

33%

74%

ESTH

39

14

13

33%

93%

Total

301

148

115

38%

78%

1º Ciclo

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
558

281

220

% Bolseiros/
População
39%

% Bolseiros/
Candidatos
78%

ESTG

702

240

162

23%

68%

ESSaúde

464

276

244

53%

88%

ESTH

241

106

78

32%

74%

Total

1965

903

704

26%

78%

2º Ciclo

Candidatos

Bolseiros

ESECD

População
Escolar
73

32

31

% Bolseiros/
População
42%

% Bolseiros/
Candidatos
97%

ESTG

163

37

28

17%

76%

ESSaúde

15

0

0

0%

0%

ESTH

11

3

3

27%

100%

Total

262

72

62

24%

86%

Quadro 29: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2016/17, por Ciclo de Estudos, Escola e valor médio
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Em termos de valores de bolsas há a registar um decréscimo sendo o valor médio mais
elevado na ESTH com 5831,0€, seguido da ESECD, com 2115,1€ na e o mais baixo na ESS
com 809,9€. De assinalar que a taxa mais elevada de bolseiros sobre a população escolar
se verifica na ESS (1º Ciclo), com quase 53% dos estudantes a beneficiarem de apoio
social e no CTESP da ESECD (45%).

Escola

Sexo

Encargo Financeiro

ESECD

Masculino
113

Feminino
200

Valor CET/TESP
123 252,32 €

Valor 1º Ciclo
480 601,53 €

Valor 2ºCiclo
69 044,00 €

ESTG

119

111

61 243,84 €

322 795,06 €

60 841,19 €

ESTH

40

54

18 602,00 €

187 660,52 €

3 192,00 €

ESS

48

196

0,00 €

498 768,97 €

0,00 €

Subtotal

320

561

203 098,16 €

1 489 826,08 €

133 077,19 €

Total

881

1 826 001,43 €

Quadro 30: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2016/17, por Escola, género e valor total

Em termos de representação do valor das bolsas segundo a tipologia de formação verificase um montante de 1 489 826,08€ para as licenciaturas o correspondente a 81,6% do
valor afeta às bolsas, seguindo-se os bolseiros de mestrados com 133 077,19€ (7,3%) e
por último os bolseiros de CTeSP com 203 098,16 € o correspondente a 11,1%. No conjunto
verificou-se uma redução de -3,7% em relação ao ano anterior.

Candidatos
72

Bolseiros

2016/17

148

62

115

Tesp
903

2016/17

Tesp

1º ciclo

704

2º ciclo

1º ciclo
2º ciclo

Figura 20: : % financiamento dos Bolseiros por tipologia de cursos em 2016/17

A comunidade de alunos que beneficia de bolsa de estudo é maioritariamente do sexo
feminino (62%) e composta por alunos deslocados, tendo-se registado um acréscimo em
relação a 2016/17 de alunos deslocados, resultante também do aumento de estudantes
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internacionais. A ESECD é a Escola com maior percentagem de Bolseiros (35,5%) e a ESTH
a que tem menor valor (10,6%).

Bolseiros Escolas/Género

Masculino

Feminino

TOTAL

% Bolseiros

ESECD

113

200

313

35,5%

ESTG

119

111

230

26,1%

ESTH

40

54

94

10,6%

ESSaúde

48

196

244

27,7%

Total 2016/17

320

561

881

100%

Total 2015/16

308

562

870

100%

Total 2014/15

289

563

852

100%

Quadro 31: Bolseiros por Escola e Género em 2017

No tocante ao valor pago em bolsas verifica-se, globalmente um aumento, invertendo a
inversão do na anterior, em 1,2% verificada em relação ao ano anterior, o que se traduz
em mais 43 382,5€, como resultado do acréscimo de bolseiros e valores de bolsas
atribuídos.
Refira-se que o aumento não abrangeu a globalidade das unidades orgânicas, sendo na
ESTG a Unidade orgânica onde não houve aumento. A ESECD é a Escola que acolhe maior
numero de estudantes bolseiros e a ESS que conheceu maior aumento.

Valores
Bolsa/Escola

Valor médio
2017

ESECD

2149,83

ESTG

1934,26

ESS

2228,24

ESTH

2027,52

Total

2072,65

Total 2017
672.897,85 €

Total 2016

Total 2015

Total 2014

647229,01

656 654,21

568.988,14

477612,3

513 704,70

582436,22

185464,09

489 733,87

482010,61

472314,48

191 919,93

153630,96

1782619,9

1 852 012,71

1.787.065,93

444.880,09 €
209.454,52 €
498.768,97 €
1.826.001,43 €

Quadro 32: Valores de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2015 a 2017

Os principais 5 motivos de indeferimento de bolsa no Ano Letivo 2013/134 foram:
1º- Rendimento per capita do agregado familiar superior a 14 x IAS acrescido da propina
máxima (1º ciclo);
2º- Sem aproveitamento escolar no último ano letivo que inscrito;
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3º- Instrução incompleta;
4º- Não matriculado em instituição de ensino superior e não inscrito num curso;
5º- Conclusão do curso fora do período estabelecido (estudante em regime de tempo
integral).

O sector de alojamento pretende proporcionar aos seus residentes as melhores condições
de estudo conducentes a um maior sucesso escolar.
Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido, ao longo do ano 2017, um trabalho no
sentido de:

 Assegurar o normal funcionamento das residências;
 Assegurar o cumprimento dos regulamentos;
 Organizar os processos de candidatura ao alojamento e submetê-los a decisão;
 Organizar e manter atualizado um sistema de controlo da utilização das residências e lavandarias;
 Vistoriar as instalações, quando da entrada e saída dos utilizadores;
 Zelar pela manutenção e conservação do equipamento e das instalações;
 Proceder à elaboração dos elementos necessários à cobrança pontual das receitas de alojamento;
 Reunir e tratar os elementos necessários à elaboração do orçamento e do relatório anuais;
 Executar as tarefas de lavagens e tratamento das roupas das residências;
 Proceder à manutenção e desinfeção das máquinas da lavandaria;
 Controlar o serviço de self-service da lavandaria e máquinas distribuidoras de bebidas;
 Executar as tarefas de limpeza dos quartos e espaços comuns;
 Assegurar o serviço de receção.

No que concerne ao setor de alojamento, verificam-se elevadas taxas de ocupação com as
residências femininas a apresentarem a plena ocupação e as masculinas com valores
superiores a 97,5%. De realçar a diferença de ocupação em termos de residentes não
Bolseiros, que andam em tornos dos 40-70% nas masculinas, não atingem os 10% nas
femininas.
R. Feminina I

R. Feminina II

R. Masculina I

R. Masculina II

100%

100%

97,50%

99,00%

Residentes Bolseiros

92,77%

96,43%

30,77%

57,69%

Residentes não Bolseiros

7,23%

3,57%

69,23%

42,31%

Taxa de ocupação

Quadro 33: Taxas de ocupação das residências 2016/2017
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Embora as residências se encontrem praticamente lotadas, contudo, a arrecadação de
receita é afetada pelas crescentes dificuldades, por parte dos alunos, de efetuarem o
pagamento do alojamento sem receberem a bolsa. Situação que se vem verificando e
acentuado nestes últimos anos. À semelhança do verificado em anos anteriores, a
residência que apresenta uma taxa de cobertura positiva e posicionada bastante acima das
restantes é a Residência Masculina II.
As duas residências masculinas são as que comportam mais alunos e nas quais se
verificaram maiores despesas de capital, procurando manter o melhor possível as
condições de alojamento e a sua manutenção.
Tem-se verificado uma adesão bastante significativa às residências do Campus, com uma
procura

crescente.

Estas

residências

encontram-se

atualmente

permanentemente

ocupadas, sendo a grande percentagem da população proveniente do programa ERASMUS
e alunos Internacionais.

Valor Global
Residência e
Apart.Campus

2016
Despesas

2017

Receitas

Despesas

Var.% 2016-17

Receitas

Despesas

Receitas

Residência Feminina I

85.944,09

68.275,47

76 833,20

70 017,98

-10,6

2,6

Residência Feminina II

74.947,82

69.453,29

75 999,04

71 194,19

1,4

2,5

Residência Masculina I

101.791,45

100.763,23

99 636,38

103 800,50

-2,1

3,0

Residência Masculina II

95.191,09

98.022,56

100 759,14

97 696,95

5,8

-0,3

Apartamentos Campus

516,44

17.585,80

732,56

18 162,50

41,8

3,3

1 980,00

100,0

100,0

358.390,89

354.100,35

353 960.32

362 852,12

-1,2

2,5

Camarata
Total

Quadro 34: Valor Global das receitas e despesas das residências e saldos de 2016/2017

Esta ocupação constante reverte-se numa maior rentabilidade dos imóveis, permitindo
efetuar remodelações, reparações e outras aquisições necessárias sem recorrer a outras
verbas.
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Figura 21: Variação das receitas e despesas das residências nos anos de 2016 a 2017

Verificou-se um saldo positivo de 8891,8,5€ no conjunto das residências, em resultado dos
saldos positivos das Residências Masculina I e apartamentos do campus. As Residências
femininas apresentam uma performance negativa, contudo assinale-se, em relação a
2016, uma diminuição do saldo negativo em 58%, o correspondente a – 12290€
O pavilhão polidesportivo dos SAS tem registado procura interna e externa, dando resposta
às solicitações de práticas desportivas (modalidades) do IPG, bem como de entidades da
cidade e região. A crescente participação nas modalidades oferecidas como complemento
formativo promovida pelo IPG tem promovido um maior numero de praticantes desportivos
e de atletas em competição.
Apesar de todas as intervenções já efetuadas, torna-se necessário melhorar as condições
do funcionamento, garantido a manutenção dos equipamentos e a conservação adequada
ou substituição daqueles cujo desgaste tornam-se necessários alguns investimentos. As
receitas obtidas ascendem a um total de 10.580 €, o que corresponde a uma média mensal
de funcionamento de 961,8 € correspondente a onze meses (o mês de agosto não regista
atividade). Estes valores traduzem um recuo nas receitas de faturação, relativamente ao
ano anterior, em 29,3%, em virtude de um alargamento das Atividades relativas às
modalidades desportivas oferecidas pelo IPG aos seus estudantes e participação nos
campeonatos da FADU, quer em modalidades coletivas, quer individuais com a obtenção
da presença em vários pódios, limitando outras atividades ou serviços no espaço,
nomeadamente aqueles que provinham de grupos externos.
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Valor Global

2016

2017

Var. 2016-17

Despesas

Receitas

Despesas

Receitas

Despesas

Receitas

4.864,81

14.976,00

1 298,04

10 580,00

-3.566,77

-4.396,00

4.864,81

14.976,00

1 298,04

10 580,00

-3.566,77

-4.396,00

Pavilhão
Polidesportivo
Total

Quadro 35: Valor Global das receitas do Pavilhão dos SAS em 2016 e 2017

Verifica-se a prática crescente de estudantes nas modalidades (envolvendo nas
competições da FADU mais de 130 atletas, com obtenção de varias medalhas), dando
resposta às necessidades de práticas desportivas pelo IPG à sua Comunidade, promovendo
a prática de Futsal, Andebol, Voleibol; Basquetebol, Futebol de 7, alguma em situação de
protocolo com clubes e instituições locais, bem como atletismo, natação, ténis, judo,
kickboxing, BTT e ski.
Em termos do setor de alimentação e de acordo com os dados registados, verificamos a
não autossuficiência das cantinas, evidenciando-se uma redução da taxa de cobertura que
no ano de 2017 se cifra em apenas 44,4% das despesas. A taxa de cobertura mais elevada
é a da churrasqueira que na sua operação obtém lucro evidenciando um saldo positivo de
5% neste ano, evidenciando assim uma otimização e maior eficiência em relação aos anos
anteriores.
A cantina da ESTH apresenta a taxa de cobertura mais baixa, em resultado de a mesma
constituir espaço de formação e pratica nas áreas da restauração, hotelaria e catering, pelo
que os valores das receitas não atingem os 38% da despesa. No conjunto a receita gerada
nas cantinas não foi suficiente para fazer face aos custos existentes, situação que se vem
mantendo nos últimos três anos, mas com tendência de melhoria, face ao aumento da taxa
de cobertura que de forma gradual se vem sentido.
A par da oscilação verificada na arrecadação de receita, verificou-se uma estabilidade nas
despesas, em particular nas despesas com pessoal e correntes, que se repercute nos
valores de operação das cantinas. De salientar um aumento significativo no numero de
refeições, em particular nas Cantinas I e II, que se traduziu na manuma maior arrecadação
de receita.
Pelos dados apresentados, verificamos que nenhuma cantina foi autossuficiente, tendo
apenas a Cantina II conseguido ter uma taxa de cobertura elevada 92,5%. Ou seja, a
receita gerada nas cantinas não foi suficiente para fazer face aos custos existentes,
situação que se verifica nos últimos anos, agravada neste ultimo exercício na
Churrasqueira e na Cantina da ESTH (Quadro 36).
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Cantinas

Refeições
2015

2016

Despesas

2017

Receitas

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Cantina I

14316

15.438

17426

94.311,56

108.274,95

95 904,83

45.908,55

46.481,80

53 359,98

Cantina II

33415

26.012

33244

223.810,38

227.320,25

227 890,78

90.174,01

92.551,94

95 347,16

Churrasqueira

13440

10.768

9761

75.894,28

56.592,37

46 780,82

67.289,43

55.175,51

49 079,42

Cantina
ESTH

6202

5.910

5522

50.662,05

54.593,14

58 562,66

20.263,85

17.190,34

16 321,56

Total

67373

58.128

65953

444.678,27

446.780,71

429 139,09

223.635,84

211.399,59

214 108,12

Var(%) 16-17

Positiva (13,4%)

Positiva (-3,9%)

Positiva (1,3 %)

Quadro 36: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas de 2015 a 2017

Consecutivamente verifica-se que a Cantina II é aquela que mais custos apresenta no total
das Cantinas do IPG, quer em matéria-prima, géneros e despesas correntes, situação que
se vem verificando nos últimos anos. Sendo uma cantina que tem apresentado um grau
de satisfação superior às outras, tem, no entanto, verificado uma quebra substancial no
referido grau de satisfação. Desde 2008 que a Cantina II serve almoços e jantares, tendo
substituído a cantina da Escola superior de Saúde.
Os encargos com as respetivas responsáveis foram imputados às diversas cantinas, à
semelhança de anos anteriores. De salientar que apenas na Cantina II são imputados os
encargos com instalações, visto que as restantes cantinas se incluem nos espaços do IPG
suportando eles esses custos.
Relativamente à Cantina da ESTH verifica-se uma redução na arrecadação de receita, tendo
os custos sofrido um ligeiro acréscimo, embora o número de refeições tenha diminuído. O
facto de estas cantinas não serem autossuficiente, prende-se simultaneamente com os
custos com pessoal e géneros alimentares. No conjunto verifica-se um aumento do numero
de refeições em 13,4%, uma diminuição das despesas em 3,9% e um aumento das receitas
em 1,3%. O maior aumento em numero de refeições (em termos de %) verificam-se na
Cantina II.
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Figura 22: Gestão financeira relativa ao funcionamento das Cantinas de 2015-2017

Numa analise evolutiva verifica-se uma diminuição das receitas, por via da redução do
numero de refeições e a manutenção dos valores da despesa, que no seu conjunto atingem
os 446780,71€.
250 000,00
2016 Receita

200 000,00
2016 Despesa
2017 Receita

150 000,00

2017 Despesa
100 000,00

50 000,00

0,00
Cantina I

Cantina II

Churrasqueira

Figura 23: Receita e despesa por cantina
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Figura 24: Dados financeiros relativos ao funcionamento das Cantinas de 2015 a 2017

No que concerne aos Bares e à dificuldade de gestão face à redução de funcionários na
Instituição,

houve

a

opção

estratégica

da

sua

consignação,

permitindo

o

seu

funcionamento num modelo adequado com as necessidades dos serviços centrais e
unidade orgânica e garantido um conjunto de bens a preços não comerciais. Esta situação
gera para a instituição uma receita anual de 41261€.
As atividades culturais e desportivas desenvolvidas na Instituição mereceram por parte
dos Serviços de Ação Social a maior atenção, tendo sido apoiadas de acordo com os
recursos, quer humanos, quer financeiros, e as instalações existentes em cada momento.
Através de uma comparticipação financeira direta, apoio logístico ou cedência de
instalações, as propostas para realização de atividades culturais e desportivas foram
devidamente equacionadas e apoiadas, tendo estes sido materializados na disponibilização
dos espaços e no apoio por parte de serviços e funcionários
Os Serviços de Saúde vem sendo garantido ao nível consultas de apoio psicológico, pela
Psicóloga Clínica, docente da ESS e durante o decorrer de 2017 com uma estagiária mestre
em psicologia social, situação que permitiu gerar um gabinete de apoio ao aluno e também
de multiculturalidade com o intuito de promover um melhor e mais adequado acolhimento
aos novos alunos. O IPG promoveu também os serviços de medicina curativa, ampliando
os serviços de saúde à comunidade do IPG, processo implementado em 2017 e que
quinzenalmente tem um médico a prestar serviço de atendimento clinico á comunidade,
tendo a instituição implementado um sistema de marcação de consultas on-line. Estas
situações traduzem-se numa maior capacitação institucional de apoio médico e psicológico
à comunidade, respondendo aos interesses e preocupações que vinham sendo verificados.
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Figura 25: Consultas de apoio psicológico e medicina curativa de 2014-17

É de assinalar que os contextos socioeconómicos atuais, bem como os problemas
relacionados com a integração dos novos alunos, sustentam preocupações e problemas
que têm sido acompanhados nestas consultas. Está previsto ativar um gabinete de apoio
ao aluno, com a colaboração de técnicos especializados, promovendo apoio a uma
comunidade académica, tendencialmente mais internacional e com necessidades de
acompanhamento e apoio que conjugue acompanhamento de enfermagem, procurando
alargar a área de intervenção e apoio aos estudantes.

5.4.

ATIVIDADE DO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), criado por deliberação do Conselho de Gestão
do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), de 28 de outubro de 2010, é uma estrutura de
serviços com o objetivo central de servir de suporte operacional ao Conselho de Avaliação
e Qualidade (CAQ). O despacho que consubstancia a sua criação é o despacho do
Presidente do IPG n.º 101/P.IPG/10, de 5 de novembro de 2010
Sendo uma estrutura coordenada no âmbito do Conselho de Avaliação e Qualidade (CAQ),
as suas responsabilidades centram-se na coordenação funcional do SIGQ funcionando
assim como centro de apoio logístico ao SIGQ do IPG. No que diz respeito a recursos
humanos, o Gabinete tem afeto uma Técnica Superior e é coordenado pela Presidência.
Este gabinete tem ainda a colaboração de representantes das escolas que são os
“promotores da qualidade” nas respetivas unidades orgânicas, funcionando como
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interlocutores dos serviços para o SIGQ, bem como o apoio dos membros do Conselho de
Avaliação e Qualidade, incluindo o seu Presidente. Em termos estratégicos, o GAQ centra
a sua ação na implementação de uma cultura de qualidade no IPG, no apoio a processos
de avaliação interna e externa e na implementação de um sistema interno de garantia da
qualidade no IPG.
Em 2016 continuou o desenvolvimento e consolidação do sistema interno de garantia da
qualidade, nomeadamente centrado no processo de ensino e foram promovidos uma série
de procedimentos, impressos e documentos conducentes à aplicação deste sistema,
acreditado pela A3ES - certificação do SIGQ-IPG pela A3ES, conforme decisão publicada
pelo Conselho de Administração da A3ES a 14 de março de 2014. Neste momento foi
apresentado relatório dos desenvolvimentos e melhorias operacionalizados, aguardandose a informação relativa a acreditação máxima do SIGQ/IPG.
Os principais objetivos são:
-

Apoiar a implementação de uma cultura de qualidade;

-

Garantir a coordenação e apoio aos processos de avaliação, interna e externa, da
oferta formativa do IPG;

-

Implementar, coordenar, dinamizar e gerir o SIGQ-IPG;

-

Colaborar na preparação e melhoria de instrumentos de monitorização do SIGQ;

-

Criação de um conjunto de procedimentos relativos ao SIGQ;

-

Elaborar e manter um conjunto de indicadores dos processos que constituem o
SIGQ;
Acompanhar e apoiar tecnicamente a execução de auditorias internas ao

-

funcionamento do SIGQ;
Coordenar e dinamizar o processo de audição dos parceiros internos e externos,

-

nomeadamente a aplicação de questionários aos estudantes, docentes, diplomados,
entidades empregadoras e outros grupos de interesse, bem como o seu
processamento e análise;
-

Elaboração de relatórios relativos à melhoria da qualidade;

-

Acompanhar o desenvolvimento e manutenção da aplicação informática Wemake
que serve de apoio ao SIGQ-IPG;

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

Gestão e atualização da bolsa de recrutamento de pessoal docente;

•

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

•

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

•

Atualização da página de Facebook Qualidade IPG;
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•

Sistema de informação WeMake:

•

Manutenção e gestão do sistema de informação WeMake como infraestrutura
de suporte ao fluxo da informação na organização no âmbito dos principais
módulos: Controlo Documental; Gestão de OC, NC e REC; Planos;

•

Ao longo de 2017, o GAQ garantiu o registo e gestão da informação relativa ao
SIGQ/IPG – impressos, formulários, procedimentos, instruções de trabalho,
documentos e regulamentos para acesso, por parte de todos os utilizadores do
IPG, através da aplicação WeMake;



Disponibilização e atualização de conteúdos nas secções Regulamentos e
Formulários da página WEB do IPG (separadores O Instituto e Serviços
Académicos).

•

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

•

Plano Anual de Auditorias Internas:


em 2017 foram continuadas as auditorias internas previstas no Plano
Anual de Auditorias Internas, o que representa uma taxa de execução
superior a 80%. O GAQ procedeu ao registo e tratamento das
ocorrências identificadas pelos auditores internos no módulo Gestão
de OC, NC e REC da aplicação WeMake contabilizando-se as
ocorrências e as não conformidade.

•

Promoveu-se a Revisão/Atualização de documentos no âmbito do SIGQ-IPG:

•

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

•

Disponibilização/Atualização da versão do documento Manual de Acolhimento e
Procedimentos Administrativos do IPG – Novos Colaboradores (Docentes) nas
diversas plataformas.

•

Realizadas apresentações e reuniões no sentido de apresentar o SIGQ aos
diferentes grupos de interesse do IPG.

•

O GAQ deu continuidade à criação/disponibilização de impressos/formulários
com campos editáveis e predefinidos (pdf editável), por forma a facilitar o
preenchimento de dados, e respetiva legibilidade, por parte dos utilizadores do
IPG.

•

Gestão da Bolsa de Recrutamento de Pessoal Docente Especialmente
Contratado: O GAQ garante a gestão e atualização da Bolsa de Recrutamento
de Pessoal Docente Especialmente Contratado através de uma base de dados
informática e respetivo arquivo digital.
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Em termos de documentação, no ano de 2017 foram criados e/ou revistos impressos e
formulários no âmbito do SIGQ-IPG, grande parte também relativos ao processo de ensino
e aprendizagem.
No que respeita à aplicação de questionários, em 2017 foram elaborados e/ou aplicados
diversos

questionários

no

âmbito

das

diferentes

vertentes

de

atividade

e,

cumulativamente, analisados os dados e elaborados os respetivos relatórios, permitindo
estabelecer diagnósticos que sustem estratégias de atuação e otimização dos serviços.

5.5.

EMPREENDEDORISMO E SPINOFFS

Constitui missão e objetivo do Instituto Politécnico da Guarda a valorização das atividades
de investigação e desenvolvimento, tornando-se essencial impulsionar e apoiar as
empresas que visem valorizar os resultados de investigação. Por outro lado, o nº 1 do art.º
12º dos Estatutos do IPG, prevê que este possa “criar livremente, por si ou em conjunto
com outras entidades, públicas ou privadas, entidades subsidiárias de direito privado, como
fundações, associações e sociedades comerciais, destinadas a coadjuvá-lo no âmbito da
prossecução dos seus fins”.
Em julho de 2011 o Conselho de Gestão do IPG autorizou a criação da Sociedade Comercial
por Quotas MAGICKEY, LDA, cujo objeto social consiste na “Conceção e desenvolvimento
de programas informáticos, planeamento e conceção de sistemas que integram
equipamento, programas informáticos

e tecnologias de comunicação

e ainda

a

comercialização, por grosso ou a retalho, de produtos e sistemas tecnológicos, para
satisfação de necessidades de clientes específicos”, com o capital social de 100€ (cem
euros) no qual o IPG subscreveu uma Quota do valor nominal de 49€ (quarenta e nove
euros) sendo o restante pertencente ao autor do projeto, o Professor Luís Figueiredo. A
sociedade tem a sua sede nas instalações da ESTG do IPG. A atividade da empresa tem
tido uma dinâmica regressiva, sendo previsível, no ao de 2018, o encerramento de
atividade, pese embora toda a capacidade e conhecimento detido.
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6.

ATIVIDADES DE DESTAQUE DO
ANO DE 2017

As atividades realizadas e projetos desenvolvidos em 2017, nos diversos domínios no
Instituto e suas unidades orgânicas, são indicados de acordo com os eixos estabelecidos,
nomeadamente Formação, Investigação e Desenvolvimento, Relação com o Meio
Envolvente, Organização e Desenvolvimento humano, Infraestruturas, Comunicação e
Projeção Social e Internacionalização e Mobilidade. As atividades principais do IPG e dos
SAS (Formação e Ação Social) encontram-se enquadradas no conjunto de indicadores,
quadros, gráficos e apreciações das seções anteriores deste Relatório. Nesta seção
pretende-se efetuar uma descrição estruturada, do conjunto de atividades desenvolvidas
e que traduzem a dinâmica da instituição, a capacidade de concretização, com indicadores
de medida e reflexões criticas.

Eixo 1:

Formação

Promover um ensino de qualidade e condições adequadas de formação, na perspetiva de
Bolonha, promovendo uma cultura de avaliação e de qualidade, desenvolvendo a formação
integral dos estudantes e facilitar a inserção na vida ativa. Neste âmbito, salientam-se as
seguintes Atividades.

Eixo 2:

Investigação e Desenvolvimento

A I&D do IPG e sua articulação com a comunidade científica, agentes económicos e região,
promoção de capacidade interventiva e de transferência de conhecimento, maior
notoriedade

à

instituição

e

participação

em

projetos

e

programas nacionais e

internacionais.

Eixo 3: Relação com o Meio Envolvente
Fomentar a divulgação e a colaboração com a comunidade, aprofundando as relações
externas com Instituições político-administrativas, municipais, académicas, empresariais
e a sociedade civil, para reforçar a capacidade de intervenção, mobilizar saberes e
conhecimento, promovendo a cooperação, inovação e o empreendedorismo.
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Eixo 4: Organização e Desenvolvimento Humano
Fomentar a modernização administrativa e técnica do IPG e a qualificação do seu corpo de
funcionários, disponibilizando meios que potenciem práticas adequadas e otimizadas às
necessidades da instituição.

Eixo 5: Infraestruturas
Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das Escolas e à excelência da
qualidade da formação, bem como promover condições técnicas que permitam qualificar
as infraestruturas a novos processos ou funções resultantes da evolução do IPG e sua
adaptação às exigências legislativas existentes.

Eixo 6: Comunicação e Projeção Social
Fomentar o IPG como uma Instituição de qualidade reconhecida, reforçando a identidade
Institucional e a construção de uma imagem comum forte, moderna e clara no que respeita
aos objetivos do IPG e à forma como se relaciona com a região e os diversos atores
económicos, sociais e culturais. Consolidar e dinamizar colaboração com as escolas,
através do Gabinete de Informação e Comunicação, promovendo maior envolvimento nas
atividades desenvolvidas e maior responsabilização na valorização institucional.

Eixo 7: Internacionalização e Mobilidade
Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes, conjugando a partilha de
experiencias

formativas,

com

a

colaboração

em

centros

de

investigação

e

o

desenvolvimento de competências e conhecimentos. A articulação com instituições
congéneres e o desenvolvimento de projetos e programas nas diversas áreas de atuação
do IPG, realizado pelas escolas e pelo gabinete de Mobilidade e Cooperação.
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UNIDADES ORGÂNICAS
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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO (ESECD)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Visita de Estudo

N.º participantes inscritos

94

80

Visita de estudo ao Podium
Academia do Conhecimento
(Guarda)

N.º de visitas de estudo
realizadas

1

1

Apresentação de uma
dramatização para o público
infantil.

N.º de inscritos/participantes 20

20

N.º de inscritos/participantes 20

20

N.º de ações
extracurriculares realizadas
por UTC

4

6

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

N.º de ações
extracurriculares realizadas
por UTC

2

1

Visita de Estudo Salamanca

N.º de ações
extracurriculares realizadas
por UTC

1

1

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

N.º de inscritos/participantes 5

5

Visita/observação de contextos
educativos diversos

N.º de inscritos/participantes 12

12

(Anfiteatro da Ludoteca)
Exposição dos trabalhos dos
alunos no Museu Municipal da
Guarda
Atividades de Expressão
Ensino e
Dramática junto do público
Aprendizagem idoso.
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Grau de satisfação dos
participantes na visita de
estudo (escala de 1 a 5)

Visitas de Estudo

Eventos e
Iniciativas

Âmbito da
Atividade

(cont.)
Eventos e
Iniciativas

Média
>4

Visita de Estudo - Serra da
Estrela

N.º de inscritos/participantes 50

50

Visita de Estudo - Penha Garcia

N.º de inscritos/participantes 20

20

Visita de Estudo - Mação via
Ferrata

N.º de inscritos/participantes 20

20

Barragem do Caldeirão
Atividades Náuticas

N.º de inscritos/participantes 50

50

II Oficina de trabalho Contextos
do envelhecimento ativo

N.º de participantes inscritos 50

50

Exposição dos trabalhos dos
alunos no foyer do TMG

N.º de semanas em que
esteve patente

3

3

Visita de estudo a Coimbra

N.º de inscritos/participantes -

-

Participação em eventos
promovidos pela Biblioteca
Municipal Eduardo Lourenço

N.º de inscritos/participantes -

-

Exposição dos trabalhos dos
alunos pelas instalações da
ESECD.

N.º de semanas em que
esteve patente

3

3

Designação da Atividade

Indicador

Meta Resultado

Visita de estudo à fábrica de
lanifícios dos Tavares

N.º de inscritos/participantes

20

20

Ensaios e apresentação extraaulas, de um "exercício
Teatral", para o público em
geral, em espaço a ceder pelo
Município da Guarda.

N.º de atividades/ações
realizadas

2

1

CABALGATA DE REYES DE
SALAMANCA

N.º de atividades/ações
realizadas

1

1

Seminários

N.º de inscritos/participantes

50

50

Seminários

N.º de inscritos/participantes

50

60
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Formação,
Cursos e
Workshops

Multimeeting 2017

N.º de oradores participantes

4

4

Exposição Multimédia

N.º de eventos realizados

3

1

Visita de estudo a Salamanca

Número de alunos

15

14

Viagem de estudo

N.º de participantes inscritos

30

49

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

N.º de inscritos/participantes

60

120

2º Congresso de Futebol IPG
AFG

N.º de inscritos/participantes

> 100 200

Convenção de Fitness da ESECD N.º de inscritos/participantes

> 100 100

Curso Breve centrado ensino
do Voleibol

N.º de inscritos/participantes

>20

20

Curso de formação em Futebol
N.º de inscritos/participantes
integrado

>20

20

Ação de formação em Ski

N.º de inscritos/participantes

50

50

Visita de estudo - Burgos e
Bilbao

N.º de atividades/ações
realizadas

1 ou
2
2
dia(s)

Workshop de Instalações
Interativas

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops 1
realizados

1

Workshop de Fotografia

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops 1
realizados

1

Workshop de Vídeo

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops 1
realizados

1

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Eventos e
Iniciativas

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Recolha de Alimentos

N.º de ações de promoção
realizadas

3

2

Poliempreende

N.º de inscritos/participantes >2
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Formação,
Cursos e
Workshops

Componente de Marketing de
um Plano de Negócios

Investigação, XIII Seminário Internacional de
Publicações e Educação Física, Lazer e Saúde
Eventos
Projeto de investigação
Científicos

Âmbito da
Atividade
(cont.)

100%

100%

N.º de participantes inscritos 200

300

N.º de trabalhos científicos
submetidos

4

4

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Revisão Científica

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

>6

>6

N.º de trabalhos científicos
submetidos

2

1

Investigação,
Publicações e
Eventos
Projeto de investigação
Científicos

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Relatórios produzidos

Projeto IPGym

N.º de participantes inscritos 100

220

Projeto Guarda +65 anos em
parceria com a CMG

N.º de participantes inscritos 45

45

Atividades de solidariedade em
colaboração com a CMG

N.º de ações concretizadas

3

1

Projeto de investigação
Transfronteiriço (em avaliação)

Taxa de execução das
atividades previstas

100%

100%

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

Taxa de execução das
atividades previstas

100%

100%

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

Taxa de execução das
atividades previstas

100%

100%

Projeto Percepção Virtual e
Performance Arbitral

N.º de novos
protocolos/parcerias
celebrados

1

1
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Colaboração na organização de
atividades do Desporto Escolar

N.º de ações concretizadas

5

2

Indicador

Meta

Resultado

N.º de campanhas de
comunicação realizadas

3

1

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Nada a registar.
EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Informação e Apresentação do Logótipo de
Comunicação CPOE
Eventos e
Iniciativas

Torneio de caráter desportivo

N.º de inscritos/participantes 60

60

Aulas abertas à comunidade

N.º de inscritos/participantes 50

40

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Eixo
Estratégico

Âmbito da
Atividade

Resulta
do

Designação da Atividade

Indicador

Evento "Bacalhau com Todos"

N.º de
presenças/participaçõe 50
s em eventos

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA
MÓVEL E AUTÓNOMA (25 horas)

N.º de participantes
inscritos

15

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES
NA ÁREA DA EXPRESSÃO
MUSICAL EM SALA DE AULA (25
horas)

N.º de participantes
inscritos

16

VÍDEO DIGITAL III (25 horas)

N.º de participantes
inscritos

12

XIII Seminário Internacional de
Educação Física, Saúde e Lazer
(SIEFLAS) (25 horas)

N.º de participantes
inscritos

18

Eixo Estratégico

Âmbito
da
Atividad
e

Designação da Atividade

Indicador

Resulta
do

(cont.)

(cont.)

VII Congresso da Rede Territorial
Portuguesa das Cidades

N.º de participantes
inscritos

110

Eventos e
Iniciativas

Educação e
Formação

Formação,
Cursos e
Workshops
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Educação e
Formação

Formaçã
o, Cursos
e
Worksho
ps

Educadoras 2017 (Guarda Cidade
Educadora-25H)
Ação de sensibilização "Estilos de
vida”

N.º de participantes
inscritos

60

Workshop Youth Start

N.º de participantes
inscritos

30

Seminário "CRIAR PONTES,
DESCONSTRUIR PRECONCEITOS"

N.º de participantes
inscritos

40

Conferência "Direito à Educação"

N.º de participantes
inscritos

30

Projeto Road Trip Gap Year
Portugal

N.º de participantes
inscritos

40

Participação nas atividades de
Natal

N.º de participantes
inscritos

20

Transver Exposição Posters "Trabalho e
sal
Direitos"

Formaçã
o, Cursos
Internacionalizaç
e
ão e Mobilidade
Worksho
ps

Curso de Formação na área da
Educação - Professores e alunos
da Faculdade La Salle - Lucas do
Rio Verde - Brasil

Eventos
Organização e
Feiras de divulgação/Visitas
e
Desenvolviment
externas de alunos do E.
Iniciativa
o Interno
Secundário
s

N.º de ações de
sensibilização/informaç
4
ão/demonstração
realizadas

N.º de participantes
inscritos

20

N.º de eventos
realizados

14

Fundamentação para as atividades realizadas não previstas
As atividades realizadas não previstas realizaram-se porque:
 A sua realização dependia da existência ou não de inscrições dos formandos, assim como da
disponibilidade do docente formador como é o caso da Introdução à robótica móvel e
autónoma (25 horas), Atividades interdisciplinares na área da expressão musical em sala de
aula (25 horas) e Vídeo digital iii (25 horas);
 Surgiu a hipótese de se realizar na ESECD em colaboração da Universidade do Minho o XIII
Seminário Internacional de Educação Física, Saúde e Lazer (SIEFLAS) (25 horas), e o VII
Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 2017 (Guarda Cidade
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Educadora) (25 horas) em colaboração com a Camara Municipal da Guarda, numa altura em
que a proposta de plano de atividades para 2017 já tinha sido entregue;
 Foram surgindo no decorrer do ano letivo à medida que algumas efemérides iam sendo
comemoradas, assim como planificação de atividades dentro de UCs do 2º semestre que não
estavam contempladas aquando do envio do plano.

Análise SWOT
1.1.1. Forças
 Aumento do número de mobilidade de professores e alunos;
 Aumento do número de visitas de estudo englobando alunos de diferentes cursos dando
uma perspetiva de interligação entre os diferentes conteúdos ministrados nas diferentes
UCs;
 Aumento do número de projetos de investigação em diferentes frameworks (ERASMUS+
ações KA2 e KA3, SAICT, POCTEP) implicando uma participação alargada de professores e
alunos das áreas do Desporto e da Educação;
 Aumento de alunos em mobilidade ERASMUS+ incoming;
 Aumento em workshops complementares aos conteúdos abordados nas UCs da área da
Comunicação;
 Aumento, relativamente aos outros anos, de atividades em cooperação com a Comunidade.
1.1.2. Fraquezas
 Fraca mobilidade ERASMUS+ dos funcionários;
 Poucos projetos de investigação na área da Comunicação;
 Apesar de ter havido um aumento de atividades com a comunidade esta continua a ser
pouco visível;
 A cooperação com outras IES, apesar de ter aumentado no ano transato, ainda é residual;
 Pouco dinamismo por parte dos Núcleos dos cursos em termos de propostas de atividades.
1.1.3. Oportunidades
 Realização de outros Congressos/Jornadas em cooperação com outras IES;
 Com a ligação a outras IES existe a oportunidade de a ESECD se candidatar a projetos de
investigação, como coordenador ou parceiro, em áreas em que esse número é residual;
 Aumentar ainda mais a mobilidade ERASMUS+ de professores e alunos, assim como de
funcionários;
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 Aumentar o número de Workshops (Soft-Skills) para os alunos permitindo dar-lhes muni-los
de ferramentas não abordadas no âmbito das UCs;
 Criar cursos de línguas, inglês, espanhol, francês e alemão, em horário pós-laboral para
professores, alunos e funcionários;
 Criação de cursos de curta duração nas áreas da Educação, Desporto e Comunicação com IES
estrangeiras com as quais o IPG tem protocolo;
 Criação de duplas titulações com IES estrangeiras.
1.1.4. Ameaças
 Fraca participação de professores e alunos em algumas atividades;
 Fraco domínio da língua inglesa não só por parte de professores como de funcionários num
momento em que cada vez mais temos alunos em mobilidade ERASMUS+ incoming cujo
único meio de comunicação é a língua inglesa.

Reflexão crítica
As atividades desenvolvidas pela ESECD, durante o ano de 2017, permitiram reforçar a ligação do
Instituto Politécnico da Guarda com a comunidade e centraram-se nas áreas da sua atuação,
Educação, Comunicação e Desporto. Em particular, há que referir os diversos trabalhos
desenvolvidos com as organizações públicas e privadas da comunidade local e regional.
Os Eixos Estratégicos definidos para este Relatório de Atividades foram:
I. Educação e Formação
II. Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do Conhecimento
III. Internacionalização e mobilidade
IV. Organização e Desenvolvimento interno
Assim no que se refere ao Eixo: Educação e Formação, realizaram-se 14 visitas de estudo; 14
Workshops/Ações de formação; 10 Jornadas/Seminários/Conferências Nacionais; 8 Exposições/
Dramatizações/Eventos abrangendo todas as áreas de atuação da ESECD, permitindo assim aos
alunos uma diversificação de atividades.
De realçar as atividades ao nível das Expressões, quer plástica quer dramática não só para a
comunidade interna como para a externa, valorizando mais uma vez, a partilha do conhecimento
com a comunidade.
Além deste aspeto temos de enfatizar que houve um acréscimo ao nível da realização de Workshops
assim como de Jornadas/Seminários/Conferências Nacionais.
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE (ESS)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta Resultado

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

N.º de visitas de estudo
realizadas

4

4

N.º de visitas de estudo
realizadas

4

4

II Jornadas de educação e
investigação em saúde

N.º de participantes inscritos

100

447

Humanitude - Uma
metodologia da relação

N.º de participantes inscritos

100

222

Ventilação mecânica não
invasiva

N.º de participantes inscritos

80

96

O Enfermeiro e o ostomizado N.º de participantes inscritos

80

78

Workshop Nutrição
Pediátrica

N.º de participantes inscritos

100

102

Gestão do Tempo e
Organização do Trabalho

N.º de participantes inscritos

40

-

Supervisão e avaliação em
ensino clínico: ciclo de
formação de colaboradores

N.º de participantes inscritos

20

23

Informação sobre a Diabetes
na Comunidade

N.º de atividades/ações
realizadas

1

1

O medicamento homeopático N.º de
e o aconselhamento em
ações/sessões/cursos/workshops 1
Farmácia
realizados

1

N.º de
Proposta de Criação de Novos
sessões/cursos/workshops
Cursos
criados/promovidos

2

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

Formação,
Cursos e
Workshops
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EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Eventos e
Iniciativas

Colaboração com as instituições e N.º de atividades/ações
organizações da comunidade
realizadas

Indicador

Meta

Resultado

1 Ano

20

10

-

Investigação,
N.º de participações em
Publicações e
Divulgação da produção científica eventos científicos com
Eventos
comunicações
Científicos

5

-

Projetos de investigação

N.º de projetos de I&DT
promovidos

3

5

Dia Mundial de Saúde: 7 de abril

N.º de protocolos/parcerias
1
renovados

1

Concurso Poliempreende

N.º de equipas inscritas

3

1

Parceria com o Estabelecimento
Prisional da Guarda na promoção
da saúde

N.º de protocolos/parcerias
1
renovados

1

N.º de publicações
científicas

Produção Científica

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Internacionalização

Informação e
Comunicação

Promoção da
Internacionalização

Apresentação do GMC e
esclarecimento sobre
programas de mobilidade

Indicador

Meta Resultado

N.º de docentes
estrangeiros em
mobilidade internacional

5

7

N.º de docentes do IPG em
3
programas internacionais

5

N.º de campanhas de
promoção/sensibilização
realizadas

2

1

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resulta
do

Ensino e
Aprendizagem

Semana de acolhimento dos
novos estudantes da ESS

N.º de utilizadores registados

100

120
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Formação,
Cursos e
Workshops

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Transversal

Ferramentas Bibliográficas

N.º de participantes inscritos

30

Uso Racional do
Medicamento

N.º de
ações/sessões/cursos/worksho 2
ps realizados

-

Projeto de Intervenção Escola Promotora de Saúde

N.º de ações concretizadas

5

5

Apresentação e
esclarecimento sobre o
funcionamento do GESP

N.º de ações de
sensibilização/informação/dem 2
onstração realizadas

2

3 R's

Taxa de redução de custos

15%

10%
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ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Eixo Estratégico

Educação e
Formação

Âmbito da
Atividade

Formação,
Cursos e
Workshops

Organização e
Não
Desenvolvimento
especificado
Interno

Designação da Atividade

Indicador

Resultado

O doente grande
queimado

N.º de participantes
inscritos

106

Enfermagem em Cuidados
Paliativos

N.º de participantes
inscritos

139

Cancro colorretal: um
N.º de participantes
problema de saúde pública inscritos

82

Seminário

N.º de participantes
inscritos

40

Seminário

N.º de participantes
inscritos

40

Passeio ESS

N.º de
inscritos/participantes

25

Fundamentação para as atividades realizadas não previstas
Nada a referir.

Análise SWOT
1.1.5. Forças
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 Equipa docente qualificada com PhD e especialistas com reconhecida experiência profissional
e técnico-científica;
 Ambiente multidisciplinar assente em diversas áreas científicas da ESS e do IPG;
 Planos de estudos com uma forte componente de estágios curriculares com início nos
primeiros anos dos cursos, permitindo uma integração entre a componente teórica e prática
em contexto clínico e de prática profissional de forma gradual e facilitadora da aquisição de
competências;

 Reconhecido mérito no desempenho técnico e humano dos diplomados da ESS;
 Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados;
 Número de candidatos à ESS claramente superior à oferta de vagas;
 Possibilidade de escolha dos campos de estágio de acordo com os interesses individuais de
aprendizagem e de desenvolvimento de competências;
 Bom relacionamento entre estudantes e docentes e elevada proximidade com as comissões
de coordenação dos cursos e estruturas dos diferentes níveis de decisão;
 Projetos de investigação e de desenvolvimento tecnológico associados aos cursos nas áreas
de Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Biotecnologia;
 Planos de estudos dos cursos de Mestrado em Enfermagem que permitem a obtenção de
grau académico de mestre e a atribuição do titulo de enfermeiro especialista pela Ordem do
Enfermeiros;
 Grau elevado de informatização dos instrumentos de suporte à atividade letiva (plataforma
de elearning; secretaria online);
 Existência de um Sistema de Gestão Documental;
 Existência do Sistema Interno de Garantia de Qualidade suportado numa política e manual
de qualidade acreditado pela A3ES, com monitorização sistemática através da análise de
indicadores;
 Existência de gabinetes especializados no relacionamento com o exterior (GESP, GIC, GMC,
GAC);
 Forte ligação à comunidade envolvente;
 Rede de parcerias nacionais e internacionais.
1.1.6. Fraquezas
 Interioridade da ESS;
 Pressão demográfica negativa;
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 Fraca atratibilidade da região para os jovens;
 Falta de massa crítica na região;
 Dificuldade no acesso ao financiamento de projetos de investigação;
 Fraca Internacionalização;
 Instalações físicas da ESS envelhecidas;
 Especificidade dos cursos de Mestrado em Enfermagem que levam à rápida saturação do
mercado regional dos profissionais dessa área de exercício profissional;
 Compatibilização do horário de trabalho (turnos) dos estudantes trabalhadores com o do
curso e estágios.
1.1.7. Oportunidades
 Adequação dos planos de estudo e introdução de metodologias ativas no processo ensino
aprendizagem decorrentes da implementação do processo de Bolonha;
 Corrigir assimetrias e atrair jovens para o interior;
 Aumentar a capacidade técnica e científica da região;
 Dotar a região com profissionais com formação especializada e de excelência;
 Fixar docentes qualificados no interior;
 Promover a área de intervenção do IPG no domínio da Saúde;
 Consolidar parcerias a nível regional, nacional e internacional;
 Responder à procura de formação por novos públicos nacionais, e internacionais, como
resultado da oportunidade criada pela publicação do Estatuto do Estudante Internacional;
 Promoção do empreendedorismo e da formação e instalação de empresas com produtos de
elevado valor acrescentado e com relevância na economia regional.
1.1.8. Ameaças
 Conjuntura económica nacional e internacional com implicações na redução do
financiamento público e constrangimento financeiro dos estudantes;
 Pressão demográfica negativa e acentuada na região;
 Concorrência com as instituições do ensino superior dos grandes centros urbanos;
 Falta de financiamento das instituições de ensino superior;
 Restrições na contratação de pessoal de carreira.

Reflexão crítica
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O ano de 2017 foi marcado pela implementação dos novos planos de estudo dos cursos de 1.º ciclo e
de 2.º ciclo em resultado da avaliação externa pela A3ES.
A ESS delineou para 2017 um Plano de Atividades integrado numa visão estratégica de excelência, de
qualidade e de inovação. Para levar a cabo estes objetivos, o envolvimento e a responsabilização de
toda a comunidade escolar foram estimulados e reforçados, através dos diferentes responsáveis por
cada uma das atividades.
Assim, e para cada um dos eixos e objetivos estratégicos definidos pelo Plano Estratégico do IPG, a
Direção da ESS com a intervenção de toda a comunidade escolar, desenvolveu diferentes atividades
nas múltiplas dimensões da sua intervenção.
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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ESTG)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultad
o

Visitas de estudo

N.º de visitas de
estudo realizadas

31

28

N.º de atividades
académicas
realizadas

14

11

Organização de Eventos Diversos
(Jornadas Luso Espanholas,
Cibersegurança 2017, II Forum de
Informação Geoespacial, Março das
Línguas 2017,...), Jornadas dos Cursos,
Concursos e comemorações de
efemérides.

N.º de eventos
realizados

15

10

Organização de Eventos Diversos
(Jornadas Luso Espanholas,
Cibersegurança 2017, II Forum de
Informação Geoespacial, Março das
Línguas 2017,...), Jornadas dos Cursos,
Concursos e comemorações de
efemérides.

N.º de participantes
35
inscritos

25

Criação de cursos de
formação/atualização, Workshops para
fins diversos

N.º de sessões,
cursos, workshops
criados ou
promovidos

16

12

Criação de cursos de
formação/atualização, Workshops para
fins diversos

N.º de participantes
55
inscritos

60

N.º de ações de
produção e difusão
de informação

7

Ensino e
Aprendizage Orientador/coorientador de alunos,
participação em júris de avaliação de
m
provas académicas, acompanhamento
de alunos estagiários, etc.

Eventos e
Iniciativas

Formação,
Cursos e
Workshops

Informação
Participação em ações de divulgação da
e
oferta formativa do IPG/Organização de
Comunicaçã
visitas à ESTG
o
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EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Eventos e
Iniciativas

Formação,
Cursos
e Workshops

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultad
o

Festival Cineeco

N.º de eventos
realizados

1

1

Participação no concurso
Poliempreende

N.º de
atividades/ações
realizadas

1

1

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

N.º de
ações/sessões/cursos
4
/workshops
realizados

4

Publicação Sistema de
Normalização Contabilística da
Administração Publica

N.º de
ações/sessões/cursos
1
/workshops
realizados

-

N.º de participações
em iniciativas de
âmbito internacional

1

1

N.º de artigos
Apresentação de comunicações em
científicos
eventos científicos
apresentados

34

34

Publicação de artigos em revistas
científicas

N.º de artigos
científicos
apresentados

32

29

Revisão de artigos científicos em
revistas científicas

N.º de artigos
científicos
revistos/avaliados

22

24

Projetos de Investigação/Parcerias

N.º de projetos
iniciados no ano civil

7

-

Prestação de serviços ao exterior

N.º de ações
concretizadas

422

856

Análise curricular e profissional no
âmbito CNA da Associação
Internacionaliza
Portuguesa de Geólogos
ção
(APG)/Fédération Européenne de
Geologues (FEG)

Investigação,
Publicações e
Eventos
Científicos

Projetos,
Protocolos e
Parcerias
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Âmbito da
Atividade

(cont.)
Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Transversal

Município da Guarda: Promoção do
N.º de novos
Guia do Investidor Sabugal + Social:
protocolos/parcerias
Coorden. e Implement. Sist. de
celebrados
Gestão de Qualidade

2

2

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultad
o

Controlo analítico da qualidade da
água da piscina do IPG

N.º de ações
concretizadas

24

13

Dinamização e consolidação do
"Projeto de Cidadania Fiscal"

N.º de ações
aprovadas

5

5

Prestação de serviços ao exterior

N.º de
estudos/projetos
1
técnicos/diagnósticos
/planos realizados

1

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Internacionalização

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Docentes em Mobilidade
(Incoming)

N.º de docentes
estrangeiros em
mobilidade
internacional

12

4

Mobilidade Docente
(Outgoing)

N.º de docentes do IPG
em programas
internacionais

18

15

Mini Curso de Gestão IPG e
UMESP

N.º de ações
concretizadas

1

1

Orientação de alunos
internacionais

N.º de
etapas/atividades
concretizadas

6

4

Proposta de Titulação de Curso N.º de ações
com entidade externa
concretizadas

2

-

Encontro Nacional de
Internacionalização do Ensino
Superior Politécnico

1

1

95

Nº de docentes
participantes

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG/SAS - 2017
EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Ensino e
Aprendizagem

Eventos e
Iniciativas

Não
especificado

Transversal

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Desenvolver o projeto do
Laboratório de Informação
Contabilística

N.º de ações
extracurriculares realizadas
por UTC

2

2

N.º de ações
Consolidar a Sala de Trabalho
extracurriculares realizadas
Colaborativo do MSIG (AQSRS)
por UTC

3

3

Jantar de Negócios dos alunos
de Gestão

N.º de eventos realizados

1

1

Sessões de Esclarecimento /
Workshops sobre temáticas
específicas de Gestão

N.º de eventos realizados

2a3

1

Promoção e Divulgação de
oferta formativa - Engenharia
Topográfica (FIT-2017)

N.º de eventos realizados

1

1

Auditorias Internas

N.º de auditorias

1

1

Criação de laboratório de
urbanismo

N.º de
trabalhos/ensaios/avaliações 1
realizados

-

Secretário do Conselho
Pedagógico

Taxa de concretização dos
objetivos

1

1

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

N.º de pareceres emitidos

40

10

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Eixo Estratégico

Educação e
Formação

Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Ensino e
Aprendizagem

Lecionação de cursos
diversos (palestras,
empreendedorismo,
preparação exames da
ordem profissional, etc.)

N.º de
ações/sessões/cursos/ 9
workshops realizados
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Orientação/Coorientação,
N.º de intervenções
participação em Júris em
realizadas
provas académicas
Visita de estudo

N.º de visitas de
estudo realizadas

1

Eventos e
Iniciativas

Organização de
conferência sobre
Formação de Recursos
Humanos no Séc. XXI

N.º de eventos
realizados

2

Formação,
Cursos e
Workshops

Participação
Palestra/Formação,
participação em eventos
sem comunicação

N.º de
ações/sessões/cursos/ 6
workshops realizados

Não especificado Textos académicos

Empreendedoris
mo,
Criatividade,
Investigação e
Valorização do
Conhecimento

14

Investigação,
Publicações e
Eventos
Científicos

N.º de Textos

3

Publicação de artigos em
revistas de circulação
nacional/internacional

N.º de artigos
científicos
apresentados

24

Revisão de artigos
científicos

N.º de artigos
científicos
revistos/avaliados

29

Apresentação Participação
N.º de artigos
em evento científico com
científicos
apresentação de
apresentados
comunicação

19

Estudos Diversos

N.º de
projetos/estudos de
investigação
realizados

Projetos

N.º de candidaturas
submetidas a projetos
2
de investigação
científica

Colaboração em projetos
de investigação científica

N.º de projetos de
investigação científica
realizados

3

N.º de ações
realizadas

6

Não especificado Prestação de serviços
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Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Projeto de investigação
apoiado pelo SISTEMA DE
APOIO À INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (SAICT)

N.º de ações
realizadas

1

Internacionalização e
Mobilidade - Mobilidade
Erasmus+ (outcoming)

N.º de docentes do
IPG em programas
internacionais

1

N.º de ações
realizadas

1

Supervisão alunos
estrangeiros

N.º de estudantes
estrangeiros no IPG

3

Participação em ações de
divulgação da oferta
formativa do IPG

N.º de atividades
divulgadas

2

Internacionalizaç Internacionalizaç
Colaboração com
ão e Mobilidade ão
instituições de ensino
superior estrangeiras

Organização e
Informação e
Desenvolviment
Comunicação
o Interno

Fundamentação para as atividades realizadas não previstas
Num quadro de constante preocupação em defesa da prestação de um ensino de qualidade e de
apoio e assessoria a toda a comunidade nem sempre é simples prever todas as situações, quer no
âmbito das solicitações externas de apoio ou de prestação de serviços, quer ao nível de Investigação
e Valorização do Conhecimento.
Se atendermos ao tipo de atividades realizadas não previstas inicialmente, constata-se que aquelas
que surgem em maior número são as relacionadas com a lecionação/formulação de
cursos/formações (9), orientações de projetos (6), Prestação de Serviços (6), submissão de projetos
de investigação científica (7), Apresentação de comunicações em conferências (19), Publicações (52)
e Revisão artigos (29). Convenhamos que estes dados não deixam de representar uma mais-valia,
pois manifestam o empenho de todos os intervenientes em, oportunamente, dar resposta de forma
continuada às diversas solicitações e desafios.

Análise SWOT
1.1.9. Forças
 Participação e organização de Palestras, Jornadas, Workshops e Concursos;
 Número de visitas de estudo realizadas;
 Apresentação de comunicações em conferências nacionais e internacionais e publicação de
artigos;
 Revisão de artigos científicos;
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 Prestações de serviço à Comunidade;
 Participação de docentes na Mobilidade Erasmus;
 Processo de Dupla Titulação;
 Ações de divulgação da oferta formativa da ESTG-IPG;
 Qualificação do corpo docente.
1.1.10. Fraquezas
 Poucas atividades no Eixo Organização e Desenvolvimento Interno;
 Pouca adesão em outros programas de Mobilidade.
1.1.11. Oportunidades
 Aumentar o número de projetos de investigação e de transferência de conhecimento;
 Celebrar mais protocolos de dupla titulação com Universidades Estrangeiras;
 Aumentar o número de participantes em Mobilidade;
 Aumentar o número de ações e intervenientes na divulgação da oferta formativa;
 Fomentar o número de prestações de serviço.
1.1.12. Ameaças
 Conjuntura político-económica do país.

Reflexão crítica
De uma forma geral, as atividades previstas para 2017 concretizaram-se na sua maioria. As metas
foram atingidas e a maioria dos compromissos assumidos inicialmente alcançados, em defesa de um
ensino de qualidade nos quatro eixos fundamentais de desenvolvimento.
Algumas atividades, no entanto, não foram realizadas por motivos diversos, nomeadamente
constrangimentos financeiros, por não ter sido oportuno ou, em casos muito específicos, por doença
prolongada dos docentes envolvidos.
Este relatório, elaborado com base na informação prestada pelas UTC e compilado a nível de Escola,
reflete o envolvimento, empenho e compromisso de todos em prol da prestação do melhor serviço
aos seus estudantes, em particular, e, de uma forma geral, a toda a comunidade envolvente, no
verdadeiro espírito quer da missão da ESTG, “Integrar o ensino, a investigação aplicada e a prestação
de serviços, num centro de inovação e saber-fazer com vocação euro-transfronteiriça, dirigida para a
empregabilidade socialmente reconhecida”, quer do disposto no artigo 1.º dos Estatutos da
Instituição.
Atendendo ao fluxo do processo de elaboração do Plano de Atividades da Instituição (Docentes >
UTC > Escolas > Presidência) e admitindo que, em cada fase, este é objeto de compilação e
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uniformização para o nível superior, sugere-se que no futuro este documento faça o processo
descendente até às UTC/Docentes para que a elaboração do Relatório de Atividades seja realizada
com base no efetivo planeamento.

ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA (ESTH)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da
Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Ensino e
Aprendizagem

Visitas de estudo

N.º de visitas de estudo realizadas

5

7

Aulas Abertas

N.º de sessões/aulas realizadas

2

3

Viagem à FITUR

N.º de inscritos/participantes

30 alunos 28

Viagem à BTL

N.º de inscritos/participantes

30 alunos 53

Dia do Curso de
Restauração e
Catering

N.º de atividades/ações realizadas

3
3
atividades

Criação de TeSP na
área do Turismo

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

1

1

Organização de
eventos

N.º de participantes inscritos

75

75

Curso TeSP

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

1

1

Worqkshops

N.º de participantes inscritos

200

500

Eventos e
Iniciativas

Formação,
Cursos e
Workshops

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Designação da
Atividade

Indicador

Meta

Resultad
o

Investigação,
Publicações e

Projeto de Investigação

N.º de artigos científicos
apresentados

1

1
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Eventos
Científicos

Eventos e
Iniciativas

Informação e
Comunicação

ISITH4

N.º de artigos científicos
apresentados

15

10

1ª Conferência da Rede
N.º de inscritos/participantes
de Turismo dos IP's

100

135

Open Day

Nº de Empresas Participantes

5

11

Poliempreende

N.º de inscritos/participantes

6

6

Participação em outros
concursos regionais,
nacionais ou
N.º de inscritos/participantes
internacionais, nas
áreas do curso

4

5

Notícias nos media
locais

2

4

N.º de notícias divulgadas

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da
Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Estágios Erasmus

N.º de estudantes do IPG em
programas internacionais

15

43

Estágios
Internacionais

N.º de estudantes do IPG em
programas internacionais

1

1

Mobilidade Erasmus
Docente

N.º de docentes do IPG em
programas internacionais

2

1

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Reforçar as parcerias
e protocolos para
efeitos de estágio

N.º de novos
protocolos/parcerias celebrados

5

9

Informação e
Comunicação

Open mind

N.º de ações de produção e
difusão de informação

1

1

Internacionalização

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da
Atividade

Formação,
Cursos e
Workshops

Ações de formação das
N.º de horas de sessões de
novas plataformas do
trabalho realizadas
IPG

Indicador

101

Meta

Resultad
o

10

20
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Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Residencial de
Estudantes

N.º de participantes inscritos

15

24

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Eixo Estratégico

Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Resulta
do

"Filmes Deliciosos na
ESTH": Ciclo de Cinema

N.º de filmes

5

"Cozinhar ao SABOR das
Línguas"

N.º de eventos
realizados

1

Vamos Cantar?

N.º de
inscritos/participantes

15

8 de Março (Igualdade de
Género) Comemoração
N.º de exposições
do Dia Internacional da
realizadas
Mulher

Educação e
Formação

Eventos e
Iniciativas

1

Organização de eventos

N.º de ações de
promoção realizadas

1

Futurália com alunos do
TeSP - "Alimentação
Saudável"

N.º de
inscritos/participantes

3

Confeção e Serviço de
Jantar do ISITH

N.º de
inscritos/participantes

40

Participação no 10.º
concurso de vinhos da
Beira Interior

N.º de
inscritos/participantes

5

Participação como júri de
avaliação na Prova de
Aptidão Profissional

N.º de atividades/ações
2
realizadas

Visita de estudo à
N.º de
ADXTUR e aldeias do xisto inscritos/participantes

6

Visita de estudo ao
N.º de
Conjunto Turístico Quinta
inscritos/participantes
do Crestelo

6

Visita à Universidade
Europeia, em Lisboa

6
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Eixo Estratégico

Participação no Tourism
Train Experiences, em
Mangualde

N.º de
inscritos/participantes

6

Exposição coletiva de
fotografia "Outono no
vale do Alva"

N.º de
inscritos/participantes

6

Visita de estudo à Quinta
da Boeira e Douro Valley
Hotel and Spa

N.º de
inscritos/participantes

6

Visita de estudo
à Casa de Santa Ana da
Beira, Tapada dos
Moinhos e Casa do Aidro

N.º de
inscritos/participantes

6

Visita de estudo
ao Espaço museológico
Santa Casa da
Misericórdia de Seia e
Museu Etnográfico

N.º de
inscritos/participantes

6

Visita de estudo à Quinta
da Passarela e Posto de
Turismo de Gouveia

N.º de
inscritos/participantes

6

Mesa redonda e visita de
estudo em Seia

N.º de
inscritos/participantes

60

Designação da Atividade

Indicador

Resulta
do

Visita de estudo à aldeia
Chão do Rio e ruínas
romanas de Bobadela

N.º de
inscritos/participantes

8

N.º de
inscritos/participantes

9

(cont.)

Congresso Internacional
de Turismo Militar

Eventos e
Iniciativas

4.ª edição da FIT - Feira
Ibérica de Turismo

N.º de eventos
realizados

1

Participação no evento
"Valorizar a Terra IV"

N.º de
inscritos/participantes

-

Comemoração do “Dia
Mundial do Turismo”

N.º de
inscritos/participantes

20

Âmbito da
Atividade

(cont.)
Educação e
Formação
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Formação,
Cursos e
Workshops

37.ª Edição do Festival
Nacional de Gastronomia
de Santarém

N.º de atividades/ações
1
realizadas

Participação da ESTH/IPG
na VII FERIA ECORAYA
2017

N.º de
inscritos/participantes

8

Participação no evento
“Bacalhau com Todos Artes &Petiscos IPG”

N.º de
inscritos/participantes

100

Ação/ações de formação
pedagógica para docentes
do Ensino superior

N.º de participantes
inscritos

10

Workshops Software
Mendeley

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

1

Confeção e Serviço de
almoço a um grupo de
estudantes de uma Escola
Brasileira de visita à ESTH

N.º de participantes
inscritos

20

Seminário Hotel 2020

N.º de
inscritos/participantes

6

Fórum Semana do Turismo N.º de
de Seia
inscritos/participantes

10

Seminário "Queijo Serra da
N.º de
Estrela como Fator de
inscritos/participantes
Atração Turística"

9

Congresso Internacional
em Nelas

N.º de
inscritos/participantes

60

CONCURSO
INTERNACIONAL |4th Fish
& Cooking Aveiro Festival

N.º de participantes
inscritos

4

Seminário sobre
Enoturismo (Visita dos
alunos da Universidade
Metodista
- Brasil)

N.º de participantes
inscritos

20
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Showcooking sobre
comida saudável

N.º de participantes
inscritos

90

Workshop: “Com um
Brilhozinho nos Olhos”: O
Pensamento Crítico e
Conteúdos Curriculares

N.º de participantes
inscritos

4

N.º de
inscritos/participantes

10

N.º de
inscritos/participantes

30

Visita ERASMUS+ da
Internacionalizaç Internacionaliza
Estónia e visita às Caldas
ão e Mobilidade ção
da Felgueira
Apresentação da Serra da
Estrela e Campus do IPG
aos novos alunos

Organização e
Eventos e
Desenvolviment
Iniciativas
o Interno

Exposição de Fotografia de N.º de eventos
Ambiente do CISE
realizados

1

Almoço/Arraial Santos
Populares

120

N.º de
inscritos/participantes

Sessão Solene de Abertura
N.º de
do Ano Académico
inscritos/participantes
2017/2018 IPG

-

Convívio Natalício da
ESTH/IPG

150

N.º de
inscritos/participantes

Fundamentação para as atividades realizadas não previstas
 Tendo como referência a missão da ESTH-IPG, a natureza dos seus ciclos de estudos, e a
relação da instituição com os parceiros locais e nacionais, por vezes há solicitações por parte
destes que não estão devidamente previstas ou enquadradas nos pressupostos do plano de
atividades da instituição.
 Uma vez que o plano de atividades é realizado por ano civil e previsto no início do ano letivo,
poderá haver desfasamentos entre as atividades previstas e as efetivamente realizadas, bem
como o inverso, ou seja, atividades que se realizaram e não estavam previstas.
 Corpo docente próprio reduzido, o que implica o recurso a um grande número de
contratações pontuais e a tempo parcial o que dificulta o planeamento das atividades destes
docentes.

Análise SWOT
1.1.13. Forças
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 O planeamento de atividades e o documento que lhe está associado, permitem uma
melhoria organizacional, uma gestão eficiente dos recursos e agregar todas as evidências que
ajudam a sustentar a missão da ESTH-IPG.
 A unidade orgânica ESTH-IPG, apresenta um conjunto diversificado de atividades que
permitem a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos apreendidos em contexto de sala de
aula, que complementam e enriquecem o processo de ensino-aprendizagem.
 Por outro lado, a presença e participação de algumas entidades e personalidades externas à
ESTH nas atividades permite aos alunos a aproximação com o contexto real de trabalho, seja
em termos de receção e secretariado, como na confeção e serviço de coffee breaks,
refeições ou serviços.
 Crescente procura da ESTH/IPG para a participação dos alunos em diferentes atividades
relacionadas com o ensino da mesma.
1.1.14. Fraquezas
 O relatório de atividade deveria incidir, tal como outros relatórios, sobre um período
temporal correspondente a ano letivo e não ao ano civil, uma vez que, a previsão das
atividades, é feita tendo em conta um determinado ano letivo e não sobre duas partes de
anos letivos como implica um relatório que tem por base um ano civil.
 O reduzido número de funcionários e docentes, bem como a sobrecarga de tarefas
administrativas inerentes ao processo de gestão documental, por vezes podem condicionar a
realização das atividades ou a maior/menor envolvência dos diferentes intervenientes.
 O facto de ser uma instituição de ensino superior, o calendário escolar e as pausas letivas
previstas, por vezes condicionam a disponibilidade dos alunos e uma resposta positiva da
instituição aos desafios e solicitações dos parceiros locais ou nacionais.
 O facto de algumas atividades coincidirem com o normal funcionamento da componente
letiva, pode condicionar o número de participantes. Por outro lado, uma vez que em alguns
eventos está associada a preparação, confeção e serviço de iguarias aos diferentes
convidados, retira a possibilidade a esses alunos de uma participação mais efetiva ou
ininterrupta em algumas conferências ou seminários.
1.1.15. Oportunidades
 O reconhecimento da qualidade de formação ministrada na ESTH e o alargamento das
parcerias, poderão potenciar estudos e trabalhos de campo, aproximando as
empresas/organizações com o meio académico, sendo uma oportunidade que pode e está a
ser explorada.
 O crescimento do Turismo, e a maior consciencialização dos parceiros para a importância
estratégica deste setor para a economia local e nacional, poderão aumentar o
empreendedorismo, a inovação e a valorização do conhecimento, sendo um dos eixos
estratégicos do plano de atividades da ESTH-IPG.
1.1.16. Ameaças
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 O fraco desenvolvimento empresarial do distrito e a eventual restrição financeira
institucional, poderão condicionar a participação em alguns eventos devido à distância
geográfica e a necessidade de uma gestão eficiente do transporte institucional. Por outro
lado, o rendimento disponível das famílias poderá limitar também a participação dos alunos
em algumas iniciativas realizadas fora do país e/ou que impliquem a necessidade de
alojamento.

Reflexão crítica
2. De entre todas as atividades inicialmente previstas existe um grande número de ações,
propostas por estudantes, que não foram realizadas, o que leva a concluir que estas, no futuro,
deverão estar sobre a responsabilidade de docentes e/ou Coordenadores de Curso que atuem no
sentido da sua realização.
UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR (UDI)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Nada a registar.
EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Eventos e
Iniciativas

Investigação,
Publicações e
Eventos
Científicos

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Concurso Poliempreende

Concurso
Poliempreende

1

1

Colaborar e dinamizar atividades
externas de promoção do
empreendedorismo

Número de eventos
integrados e
realizados

2

2

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

Número de novos
projetos apoiados

1

2

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

Número de
publicações
científicas

70

128

Dinamizar a publicação científica de
referência dos investigadores
pertencentes à unidade de

Número de
1
publicações a efetuar
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investigação e seguir a estratégia
europeia de open access.

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

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

Número de eventos a
2
realizar

2

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

Número de eventos a
2
realizar

2

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

2

3

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

Número de projetos
desenvolvidos

2

2

Apoio e criação de serviços
inovadores e projetos
demonstrativos de grande escala

Número de serviços
e/ou produtos
inovadores criados

2

2

Meta

Resultado

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

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

Número de
projetos/ parcerias 1
internacionais

2

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

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

Número de eventos
2
realizados

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.
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Análise SWOT
2.1.1. Forças
 Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem a UDI;
 Organização e gestão da atividade focada em objetivos e de acordo com estratégias que
conduzem a resultados;
 Revista cientifica indexada;
 Produção de documentos e informação pertinente de promoção da ciência;
 Conquista de financiamento externo elevado;
 Elevada experiência em gestão de projetos com taxas de execução física e financeira elevada;
 Plataforma de transferência do conhecimento pronta a ser dinamizada.
2.1.2. Fraquezas
 Não tem pessoal qualificado às necessidades do trabalho a ser desenvolvido na UDI;
 Redução do apoio interno à investigação;
 Não haver um centro de custos com afetação de recursos financeiros orçamentados para
gestão da UDI de modo a promover a investigação, inovação e empreendedorismo, em
particular oriundo do financiamento conquistado pela UDI;
 O não reconhecimento da UDI enquanto unidade orgânica internamente no IPG ainda
subsiste pelo seu afastamento do núcleo de decisões, em termos estatutários, e pela
secundarização da atividade de investigação, inovação e empreendedorismo que ainda
subsiste nos diferentes níveis de funcionamento interno do IPG;
 Fraco reconhecimento da revista científica do IPG;
 Pouca vontade de colaboração das unidades orgânicas do IPG no trabalho desenvolvido pela
UDI;
 Falta de apoio e colaboração dos gabinetes de serviços comuns do IPG com o trabalho
desenvolvido pela UDI;
 Indefinição relativa à gestão da transferência do conhecimento e tecnologia que deveria ser
suporte desta atividade, que é uma das competências da UDI, em termos institucionais e de
SGQ.
2.1.3. Oportunidades
 Possibilidade de financiamento das atividades de investigação e investigação aplicada, em
termos nacionais e internacionais;
 Sensibilidade de diferentes tipos de entidades para trabalho em rede e de cooperação;
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 Necessidade de investigação de qualidade para a avaliação do desempenho dos
investigadores;
 Políticas nacionais de educação e investigação que incentivam a animação e investigação
científica e aplicada.
2.1.4. Ameaças
 Grande concorrência no acesso a fundos financeiros;
 Fraco tecido empresarial em termos de capacidade financeira e densidade empresarial;
 Pouco reconhecimento do IPG enquanto entidade para colaborar no contexto empresarial e
de investigação.

Reflexão crítica
A UDI depara-se com dois tipos de situações limitadoras do seu desempenho:
1) Falta de recursos humanos afetos:
 Afetação de pessoal altamente qualificado que contribua para uma melhor eficácia de
atuação através da divisão de tarefas, em particular relacionadas com a gestão de ciência,
em particular com o desenvolvimento de candidaturas e execução de projetos;
 Afetação de pessoal técnico administrativo que se ocupe das tarefas administrativas
básicas, elaboração de relatórios e formatação de texto de modo a libertar a técnica
superior atual para outras atividades tais como organização de eventos científicos e
desenvolvimento de atividades relacionadas com a propriedade intelectual e execução de
projetos.
2) Falta de apoio à investigação:
 Em particular no ano transato a falta de mecanismos de apoio à produção científica
limitou a atuação da UDI, seja por questões financeiras limitadoras da participação em
conferências científicas que proporcionam o desenvolvimento futuro da investigação
como por falta de apoio na área da tradução científica;
 A falta de motivação interna para a publicação na revista Egitania Sciencia e a dificuldade
de divulgação da revista oriunda pela priorização de objetivos internos da unidade
orgânica que teve de se reorientar na procura do financiamento externo;
 A fraca qualidade dos artigos apresentados para suportarem a submissão da revista
Egitania Sciencia a fatores de indexação, ainda penalizados pela sua fraca divulgação.
3) O não reconhecimento da UDI enquanto unidade orgânica internamente no IPG ainda
subsiste pelo seu afastamento do núcleo de decisões, em termos estatutários, e pela
secundarização da atividade de investigação, inovação e empreendedorismo que ainda
subsiste nos diferentes níveis de funcionamento interno do IPG.
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4) Ainda assim, a UDI tem-se desdobrado de modo a poder abarcar todas as suas áreas de
atividade com a maior eficácia e eficiência possível tendo em conta as referidas limitações, e
continuará a fazê-lo sempre que lhe for humanamente possível.
5) Recursos humanos deficitários - necessita urgentemente de um apoio administrativo ou
técnico para atividades secundárias, mas que ocupam e não permitem a realização de outras
consideradas como de maior importância e impact
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SERVIÇOS
1. BIBLIOTECA
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Eventos e
Iniciativas

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

Número de aquisições
de obras e
500
disponibilização de
Bases de Dados.

Não
especificado

Proceder à seleção, aquisição e
Avaliação do tempo
tratamento documental das espécies
médio do seu
bibliográficas, entradas através de
tratamento técnico.
compra, oferta e permuta.

Informação e
Comunicação

Meta

Resultado

698

36
horas

24/36h

Promover ações de difusão de
informação.

Número de entradas
disponíveis para
divulgação.

500

2706

Redes Sociais

N.º de atividades
divulgadas

10

17

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Eventos e
Iniciativas

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

N.º de eventos
realizados

2

4

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta Resultado

Internacionalização

Apoio e orientação de estudantes
internacionais e de Erasmus.

Número de apoio
registados.

30

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
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Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Atividades relacionadas com a
Grau de satisfação do
prestação de serviços ao utilizador. utilizador

Ensino e
Aprendizagem Serviço de empréstimo
interbibliotecas

Meta Resultado

60%

Número de livros e artigos 6

90%

43

Eventos e
Iniciativas

Realização de eventos de promoção
da biblioteca, através do contato de N.º de atividades/ações
entidades internas e externas à
realizadas
Instituição.

2

5

Formação,
Cursos e
Workshops

Criação de sessões de apresentação N.º de
do serviço aos alunos das escolas
sessões/cursos/workshops 3
que constituem a Instituição.
criados/promovidos

9

Informática e
Tecnologias
da
Informação

Melhoramento e atualização
permanente da página web da
biblioteca.

Número de divulgações
efetuadas

5

22

Não
especificado

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

N.º de plataformas
disponíveis

2.

19

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a referir.

Análise SWOT
1.1.1. Forças
 Reforço da política de aquisição de obras bibliográficas, de material informático, mobiliário e
equipamento adequado às necessidades do utilizador da Biblioteca.
1.1.2. Fraquezas
 Escassez de recursos humanos;
 Falta de recursos humanos com formação técnica especializada;
 Falta de formação contínua especializada, na área das ciências documentais.
1.1.3. Oportunidades
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 Criação do Grupo de Trabalho RIBBSE (Rede Intermunicipal das Bibliotecas das Beiras e Serra
da Estrela) designada por GT-RIBBSE. Composto por 15 concelhos, constitui uma parceria
entre bibliotecas municipais e as bibliotecas do ensino superior (UBI e IPG), com o objetivo
de facilitar o acesso ao universo do conhecimento e da informação, através da partilha de
recursos e criação de um portal comum, com o objetivo de melhorar a eficácia e eficiência
dos serviços prestados aos utilizadores.
1.1.4. Ameaças
 Baixa densidade populacional
 Envelhecimento populacional da região
 Falta de políticas de incentivo com o objetivo de atrair camadas populacionais mais jovens,
que se pode traduzir numa redução crescente de potenciais alunos.

CENTRO DE INFORMÁTICA (CI)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Formação,
Cursos e
Workshops

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

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

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops 8
realizados

8

Formação SIGARRA

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops 5
realizados

10

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Virtualização de
computadores (VDI)

N.º de inscritos/participantes 50

-

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

-

Informática e
Tecnologias da
Informação
Backups na cloud

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Nada a registar.
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4
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EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Informática e Gestão Académica SIGARRA
Tecnologias da
Informação
Portal académico

Indicador

Meta

Resultado

N.º de tecnologias
inovadoras introduzidas

5

5

N.º de tecnologias
inovadoras introduzidas

5

-

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.
Análise SWOT
1.1.5. Forças
 Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem a CI;
 Elevado grau de formação em várias áreas como redes e sistemas;
 Elevada experiência em projetos com outras instituições de ensino superior na área das
tecnologias/redes;
 Amplitude dos serviços prestados à comunidade académica;
 Eficiência nas respostas às múltiplas solicitações relativamente a questões tecnológicas.
1.1.6. Fraquezas
 Falta de Recursos Humanos especializados na área das tecnologias/sistemas;
 Necessidade de reformulação de equipamentos de core da rede do IPG de forma a
disponibilizar um melhor serviço.
1.1.7. Oportunidades
 Possibilidade de financiamento de equipamentos fulcrais ao funcionamento e segurança da
rede informática do IPG;
 Maior abertura com a comunidade na participação de projetos e aproximação da tecnologia.
1.1.8. Ameaças
 Conjuntura político-económica do país (em particular do interior) não tendo havido
investimentos recentes por parte da tutela em tecnologia;
 A evolução tecnologia diária leva a constrangimentos na tentativa de implementação de
novas tecnologias e serviços tecnológicos recentes.
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GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE (GAQ)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Nada a registar.
EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Nada a registar.
EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Transversal

Aplicação do inquérito por questionário
International Mobility junto dos
estudantes, docentes e funcionários
que, ao longo do ano letivo 2016/2017,
realizem programas de mobilidade por
intermédio do GMC.

N.º de
questionários
aplicados

1

1

Indicador

Meta

Resultado

1

2

1

1

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Informática e
Desenvolvimento de uma nova seção na N.º de conteúdos
Tecnologias
página www.qualidade.ipg.pt –
WEB criados ou
da
Transparência.
atualizados
Informação

Transversal

Aplicação do inquérito por questionário
Gabinete de Informação e Comunicação
(GIC) - Satisfação dos Utentes.

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.

Análise SWOT
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1.1.9. Forças
 Certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPG (SIGQ-IPG), por um período
de 6 anos, pela A3ES em 14 de março de 2014.
1.1.10. Fraquezas
 A insuficiência de recursos humanos condiciona fortemente o trabalho desenvolvido pelo
serviço que, procurando dar resposta às exigências mínimas, não tem capacidade para a
realização de atividades adicionais ou para o desenvolvimento de outras áreas de
intervenção.
1.1.11. Oportunidades
Nada a registar.
1.1.12. Ameaças
Nada a registar.

GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS (GESP)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Ensino e
Programa de Estágios
Aprendizagem Curriculares

N.º de ofertas de
estágio/projetos
disponibilizadas

500

1034

Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Visitas às empresas da região

N.º de empresas visitadas

4

4

Informação e
Comunicação

Melhorar a comunicação interna
entre os diversos intervenientes N.º de ações de produção
no processo de estágio: GESP,
e difusão de informação
Alunos e Diretores de Curso.

10

10

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Ensino e
Portal do GESP
Aprendizagem

Indicador

Meta

N.º de ofertas de emprego
200
introduzidas
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Projetos,
Protocolos e
Parcerias

Parceria com o Banco Santander N.º de estágios
Totta
profissionalizantes

4

12

EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade
Formação,
Cursos e
Workshops

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Estágios Erasmus

N.º de estágios
curriculares no
estrangeiro

30

34

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Nada a registar.
ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.
Análise SWOT
1.1.13. Forças
 Existência do GESP para estabelecimento de parcerias com as empresas/instituições;
 Proximidade com os estudantes dada a existência de vários serviços de GESP nas diversas
unidades orgânicas;
 Dado que temos estágios em todo o país é possível disponibilizar um elevado número de
estágios;
 Realização de eventos centrados na problemática da empregabilidade.
1.1.14. Fraquezas
 Falta de recursos humanos e meios técnicos;
 Portal desadequado ao trabalho desenvolvido pelo GESP.
1.1.15. Oportunidades
 Colaboração das entidades na formação prática dos alunos;
 As oportunidades profissionais que as empresa/instituições da região oferecem contribuem
decisivamente para fixar os nossos alunos na região.
1.1.16. Ameaças
 Fraca ligação entre orientador do IPG com o supervisor na entidade;
 Tecido empresarial débil na região o que dificulta, muitas vezes, a colocação dos estagiários.
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GABINETE DE FORMAÇÃO, CULTURA E DESPORTO (GFCD)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Meta

Resulta
do

Não
especificado

N.º de novos atletas no
Aumentar a participação desportiva
âmbito do Desporto
no IPG
Universitário

15

25

Eventos e
Iniciativas

Promoção e Realização do Festival
Aquático

1

1

Indicador

N.º de eventos realizados

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Nada a registar.
EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Eventos e
Iniciativas

Integrar estudantes em mobilidade
N.º de
internacional nas atividades
inscritos/participantes
desportivas.

Indicador

Meta

Resultado

5

15

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Informação e Divulgar e dinamizar a página de
Comunicação internet do GFCD.
Não
especificado

Transversal

Meta

Resultado

N.º de notícias divulgadas 5

17

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

N.º de rondas anuais
realizadas para verificação 1
das caixas.

1

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

N.º de utentes do
serviço/unidade

150

250

Coordenação técnica da Piscina.
(ao nível da gestão interna)

N.º de reclamações
registadas

<2

0

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
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Eixo Estratégico

Âmbito da
Designação da Atividade
Atividade

Organização e
Eventos e
Desenvolvimento
Iniciativas
Interno

Indicador

Resultado

Hidrosolidária

N.º de
30
inscritos/participantes

Jogo amigável entre a equipa
do IPG x Tondela na
modalidade de basquetebol

N.º de eventos
realizados

1

Jogo amigável entre a equipa
N.º de eventos
do IPG x Guarda Unida /IPG na
realizados
modalidade de Andebol

1

Fundamentação para as atividades realizadas não previstas
 A realização da atividade Hidrosolidária está diretamente dependente da existência de
estagiários na piscina e tem como objetivo promover o espaço e ajudar os alunos
carenciados do IPG.
 A programação de jogos amigáveis é pontual e tem o intuito de preparar a pré-época
desportiva dos Campeonatos Nacionais Universitários.
Análise SWOT
1.1.17. Forças
 A qualidade dos técnicos de natação, e a sua constante preocupação pela piscina e pelos
utentes, levou ao aumento significativo do número de utentes.
1.1.18. Fraquezas
 Demasiado tempo na tomada de decisão;
 Limitações ao nível de recursos humanos;
 Falta de parcerias com clubes e associações;
 Falta de verbas para manutenção e melhoria das estruturas físicas existentes de modo a
prestar um serviço de qualidade;
 O desporto do IPG não estar centrado em objetivos e estratégicas únicas.
1.1.19. Oportunidades
 A estância de Ski;
 Existência de Clubes e Associações Desportivas variadas na cidade.
1.1.20. Ameaças
Nada a registar.
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GABINETE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (GIC)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Eventos e
Iniciativas

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Jornadas de Fotografia

N.º de comunicações
apresentadas

5

9

VI Fórum sobre Toponímia

N.º de comunicações
apresentadas

5

6

Produção de um vídeo
informativo sobre o IPG

N.º de
inscritos/participantes

10

50

Feira Ibérica do Turismo

N.º de iniciativas de
animação e promoção

5

12

Sessão Solene de Abertura do
Ano Académico

N.º de
inscritos/participantes

100

150

Assessoria de Eventos

N.º de atividades/ações
15
realizadas

25

Exposição de Fotografia

N.º de exposições
realizadas

2

3

Participação em Feiras de
Orientação Vocacional em
Escolas Secundárias e
Profissionais

N.º de atividades
divulgadas

15

80

N.º de atividades
divulgadas

10

20

Feira de Ensino Superior:
Futurália (FIL | Lisboa)

N.º de brochuras e
flyers distribuídos

1000

4500

Feira do Ensino Superior
QUALIFICA (Exponor, Porto)

N.º de brochuras e
flyers distribuídos

750

3500

Gabinete de Acesso ao Ensino
Superior

N.º de ações de
produção e difusão de
informação

20

50

Planeamento e organização de
diversas visitas guiadas a
alunos que estejam a
Informação e frequentar o 11.º Ano e o 12.º
Comunicação Ano

120

Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do IPG/SAS - 2017
Páginas especiais do IPG na
Imprensa Regional

N.º de ações de
produção e difusão de
informação

40

100

Conceção e produção gráfica
de material informativo em
diversos suportes

N.º de brochuras e
flyers criados

20

30

Edição de Newsletter

N.º de notícias
divulgadas

50

200

5

8

Programa de Rádio

N.º de ações de
produção e difusão de
informação

30

80

IPG Store

N.º de propostas
apresentadas

10

30

Folheto Institucional do IPG em N.º de guias/catálogos
inglês
editados

Transversal

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Nada a registar.
EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Nada a registar.
EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Nada a registar.
ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.
Análise SWOT
1.1.21. Forças
 Instalações funcionais;
 Serviços de proximidade com o público interno e externo;
 Localização do gabinete;
 Polivalência dos atuais recursos humanos;
 Amplitude dos serviços prestados;
 Eficácia e eficiência nas respostas às múltiplas solicitações.
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1.1.22. Fraquezas
 Falta de Recursos Humanos especializados na área da Comunicação e Design;
 Plataforma online do GIC pouco atrativa;
 Necessidade de atualização de equipamentos;
 Articulação com as Escolas para divulgação e organização da informação;
 Modo de organização/informação de stocks;
 Inexistência de técnico de informática para apoio na divulgação nas redes sociais.
1.1.23. Oportunidades
 Ligação com a comunidade.
 Proximidade com as escolas secundárias e profissionais da região.
1.1.24. Ameaças
 Limitações dos Recursos Humanos existentes perante o grande volume de trabalho
solicitado.

GABINETE DE MOBILIDADE E COOPERAÇÃO (GMC)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Resultado

Formação,
Cursos e
Workshops

Desenvolvimento de testes de
nível linguístico

N.º de participantes
inscritos

30

-

EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Nada a registar.
EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Âmbito da
Atividade

Designação da Atividade

Indicador
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Resultad
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Elaboração de novos Acordos
Bilaterais e Protocolos de
Cooperação Académica, Científica N.º de novos acordos
e Cultural com instituições
internacionais
internacionais, procurando
celebrados
estabelecer-se atividades de
Dupla Titulação nos cursos afins.

15

41

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

N.º de sessões de
divulgação

4

7

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

Nº de estudantes
Incoming

100

150

60

66

10

16*

Promoção da qualidade e do grau
Nível de satisfação com
de satisfação das mobilidades
a mobilidade realizada 4,1
Incoming e Outgoing (estudantes,
(1 a 5).
docentes e não docentes).

4,3

Participação em feiras
internacionais

N.º de feiras

10

11

Promover atividades de
integração de estudantes
internacionais

N.º de eventos

2

6

N.º de docentes não
Internacionaliza
Incremento do n.º de mobilidade docentes
ção
de docentes e não docentes
(Incoming/Outgoing
Incoming e Outgoing.
em programas
internacionais
Realização de pequenos filmes
com testemunhos de estudantes,
professores e funcionários que já
beneficiaram de mobilidade.

N.º de testemunhos

EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Nada a registar.
ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.
Análise SWOT
1.1.25. Forças
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 Criação de novos Gabinetes e Serviços de Apoio aos Estudantes Internacionais;
 Forte motivação e total empenho da maioria dos recursos humanos da IES para responder às
solicitações de apoio e integração de estudantes internacionais;
 Crescente empenho e motivação na integração cultural dos estudantes internacionais com a
organização e promoção de eventos culturais, sociais e de acolhimento;
 Acompanhamento personalizado das mobilidades incoming e outgoing;
 Relacionamento entre colaboradores, docentes e estudantes, caraterizado sobretudo pela
interajuda, proximidade e informalidade;
 Instalações bem equipadas, serviços de proximidade e total abertura para o esclarecimento
de dúvidas a nível institucional e também de cariz pessoal.
1.1.26. Fraquezas
 Consciencialização da importância do Ensino Politécnico e da Internacionalização do mesmo
junto da população;
 Reduzida capacidade em residências e serviços de apoio social;
 Dificuldade em conseguir que as diversas possibilidades para alojamento disponíveis sejam
concretizadas e aceites pelas entidades competentes;
 A motivação por parte da população apenas de cariz económico descurando as condições
oferecidas para a integração, bem-estar e possibilidades financeiras dos estudantes;
 Localização geográfica no interior do país, cidade com fraca densidade populacional, na
maioria envelhecida, pouca atratividade de recursos para o meio estudantil;
 Inexistência de fatores de captação dos interesses dos jovens estudantes.
1.1.27. Oportunidades
 Forte aposta na captação de estudantes internacionais onde se destaca a divulgação da
instituição em países da lusofonia por meio de participação em Feiras e visitas Institucionais
que deram origem a novos acordos/protocolos;
 Participação ativa em programas da União Europeia, para desenvolvimento e implementação
de projetos que valorizam a cooperação internacional e o aumento de parceiros e
mobilidades quer de estudantes, quer de docentes e funcionários;
 Aumento do número de acordos quer a nível do Programa Erasmus+, quer com Instituições
brasileiras e de países PALOP;
 Crescente colaboração com os Municípios da Guarda e Seia e criação de novas estruturas
para uma melhor integração dos estudantes internacionais.
1.1.28. Ameaças
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 Inserção numa região de fraco desenvolvimento económico com fracos recursos a nível de
vias de comunicação. Escassa variedade de transportes públicos que provoca uma falta de
atratividade;
 Inexistência de unidades curriculares lecionadas em inglês;
 Fracos recursos económicos dos estudantes internacionais e falta de apoio dos países de
origem;
 Falta de alojamento local para os estudantes internacionais.

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS)
Ações e planos de melhoria implementados, metas e resultados
EIXO I – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Nada a registar.
EIXO II – EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Nada a registar.
EIXO III – INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Nada a registar.
EIXO IV – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Âmbito da
Atividade

Transversal

Designação da Atividade

Indicador

Meta

Manual de procedimentos

Set./2017

31/dezembro -

Regulamento interno das
Residências

Set./2017

30/setembro -

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Nada a registar.

Análise SWOT
1.1.29. Forças
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 O espaço das Cantinas permite um serviço de elevado número de refeições. As residências
possuem uma capacidade de alojamento para estudantes em número considerável e que
satisfaz muitas das suas necessidades relativamente a este setor.
1.1.30. Fraquezas
 No setor alimentar, destaca-se o elevado número de alunos carenciados que solicitam
refeições nas cantinas, sem pagar. A nível de recursos humanos, a média de idade é elevada,
originando faltas constantes por doença crónica.
 Nas residências regista-se um grande número de alunos com mensalidades em atraso.
Devido à idade dos equipamentos existentes e pela falta de manutenção adequada, há
equipamentos que não se podem usar durante longos períodos, dificultando o trabalho
diário.
1.1.31. Oportunidades
 A localização dos Serviços é privilegiada, dando a possibilidade aos estudantes de estarem
inseridos no centro da cidade, com todas as implicações que esse facto contém.
1.1.32. Ameaças
 Serviço de restauração na zona envolvente, quer junto ao campus do IPG, quer junto das
residências, com preços muito competitivos e que permitem um leque diversificado de
opções.
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7.
7.1.

ANALISE DOS RESULTADOS
CONSOLIDADOS
SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2017

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um complemento e não um
substituto das demonstrações financeiras individuais das entidades integradas num
grupo e têm como objetivo dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação
financeira e dos resultados das operações do conjunto formado por essas entidades,
neste caso o Instituto Politécnico da Guarda.
As contas individuais das entidades incluídas na consolidação, constantes dos
quadros abaixo, apresentam já os ajustamentos prévios ao processo de consolidação,
no sentido de cumprir o princípio da especialização e assim, permitir a eliminação
das operações entre as entidades inseridas na consolidação.

IPG
Imobi l i za ções i ncorpórea s

SAS
-

Imobi l i za ções corpórea s

€

22.057.900,33 €

Anulações
-

€

-

Total consolidado

€

-

2.809.708,71 €

€

24.867.609,04 €

Inves ti mentos Fi na ncei ros

62.585,86 €

Activo

Exi s tênci a s

20.171,44 €

7.650,04 €

27.821,48 €

Liquido

Dívi da s de tercei ros — Curto pra zo

605.861,50 €

5.109,70 €

610.971,20 €

Dep. i ns ti tui ções fi na ncei ra s e ca i xa

413.274,95 €

66.974,25 €

480.249,20 €

26.164,17 €

48.175,74 €

Total do Activo

23.185.958,25 €

2.937.618,44 €

Pa tri móni o

12.660.871,65 €

3.444.634,39 €

Acrés ci mos e di feri mentos

Ajus ta mentos ca pi ta l
Doa ções
Res ul ta dos tra ns i ta dos

62.585,86 €

74.339,91 €
-

€

26.123.576,69 €
16.105.506,04 €

16.877,68 €
929.736,20 €

16.877,68 €
-

€

929.736,20 €

- 11.195.570,50 € -

3.282.366,84 €

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

155.718,64 € -

2.774,27 €

152.944,37 €

e Passivo

Provi s ões pa ra ri s cos e enca rgos

202.644,43 €

-

202.644,43 €

Dívi da s a tercei ros — Curto pra zo

83.822,42 €

56.755,50 €

140.577,92 €

Acrés ci mos e di feri mentos

20.331.857,73 €

2.721.369,66 €

23.053.227,39 €

Total dos Fundos Próprios e Passivo

23.185.958,25 €

2.937.618,44 €

26.123.576,69 €

€

Quadro 37: Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação
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IPG
CMVMC

SAS
34.308,60 €

FSE

1.451.252,42 €

Custos com o pessoal

12.422.344,14 €

Anulações

Total consolidado

158.474,15 €

192.782,75 €

266.140,65 € - 25.299,39 €

1.692.093,68 €

603.059,17 €

13.025.403,31 €

Transferências correntes

473.894,13 €

57.019,06 € - 95.986,28 €

434.926,91 €

Custos

Amortizações e Provisões

616.164,30 €

54.832,46 €

670.996,76 €

e perdas

Outros custos operacionais

48.668,82 €

175,00 €

48.843,82 €

Custos e perdas financeiros

16.909,80 €

311,05 €

17.220,85 €

Custos e perdas extraordinários

55.765,14 €

5,71 €

55.770,85 €

2.774,27 €

152.944,37 €

Resultado Líquido do Exercício

155.718,64 € -

Vendas e prestações de serviços
Impostos e taxas

-

€

15.275.025,99 €

1.137.242,98 € -121.285,67 €

349.938,72 €

586.015,63 € - 14.719,39 €

2.373.102,58 €

-

16.290.983,30 €
921.234,96 €

€

2.373.102,58 €

Proveitos suplementares

24.551,44 €

11.688,00 € - 10.580,00 €

25.659,44 €

Proveitos

Transferências correntes

11.843.117,16 €

496.002,60 € - 95.986,28 €

12.243.133,48 €

e Ganhos

Outros proveitos operacionais

37.750,00 €

-

€

Proveitos e ganhos financeiros

15.659,18 €

-

€

Proveitos e ganhos extraordinários

630.906,91 €
15.275.025,99 €

-

€

37.750,00 €

-

€

674.443,66 €

1.137.242,98 € -121.285,67 €

16.290.983,30 €

43.536,75 €

15.659,18 €

Resultados Operacionais

-

418.172,51 € -

45.994,26 €

-

Resultados Financeiros

-

1.250,62 € -

311,05 €

-

Resultados Extraordinários

575.141,77 €

Resultados Liquidos

155.718,64 € -

43.531,04 €
2.774,27 €

464.166,77 €
1.561,67 €
618.672,81 €

-

€

152.944,37 €

Quadro 38: Síntese da Demonstração de Resultados por entidade incluída na consolidação

7.2.

BALANÇO CONSOLIDADO

O Balanço constitui um quadro de representação do património de uma entidade
pública ou privada (conjunto de valores utilizados pela unidade económica no
exercício da sua atividade), num determinado momento. Como o património é um
conjunto de valores heterogéneo, existe a necessidade de os agrupar em conjuntos
homogéneos (equipamentos, dívidas de terceiros, dívidas a terceiros, numerário em
caixa, depósitos bancários, existências…).
No exercício de 2017 a estrutura do balanço do grupo IPG é a constante do Figura
23, sendo que:
- O Ativo Fixo (imobilizado) ascendeu a 24.867.609,04 €, representando
95,19% do total do Ativo Líquido.
- O Ativo Circulante, representa apenas 4,81% do Ativo Líquido, com um valor
de 1.255.967,65 €, e na sua maior parte é constituído por Disponibilidades e Dívidas
de Terceiros a curto Prazo.
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Figura 26: Estrutura do balanço

7.2.1. Estrutura do Ativo Liquido
No quadro 37 podemos constatar que o Ativo Líquido do Grupo IPG totaliza
26.123.576,69€, o que representa um aumento de 473.145,13€, face ao ano de
2016,

e

é

composto

por

imobilizações

corpóreas

(24.867.609,04€);

por

investimentos financeiros (62.585,86€) referentes à participação do IPG na
Sociedade MAGICKEY, Lda e que até 31/12/2016 estava contabilizada ao custo de
aquisição e no ano de 2017 foi contabilizada pelo método da equivalência patrimonial,
por existências (27.821,48€); por dívidas de terceiros (610.971,20 €); por
disponibilidades (480.249,20€) e por acréscimos e diferimentos (74.339,91€).
Este aumento do Ativo líquido, face ao ano de 2016 deve-se principalmente, ao
aumento das imobilizações corpóreas e ao aumento das dívidas de terceiros de curto
prazo.
Relativamente às restantes componentes do Ativo Liquido os Investimentos
Financeiros registaram um ligeiro aumento por via da alteração do método de
contabilização e as existências também tiveram um ligeiro aumento.
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Por seu lado, os Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa registaram uma
diminuição de 23,32% e os Acréscimos e Diferimentos sofreram uma diminuição de
4,38%.

ACTIVO LIQUIDO
2017
Imobilizações incorpóreas
- €
Imobilizações corpóreas
24.867.609,04 €
Investimentos Financeiros
62.585,86 €
Existências
27.821,48 €
Dívidas de terceiros — Curto prazo
610.971,20 €
Dep. instituições financeiras e caixa
480.249,20 €
Acréscimos e diferimentos
74.339,91 €
Total do Activo Líquido
26.123.576,69 €

Estrutura
0,00%
95,19%
0,24%
0,11%
2,34%
1,84%
0,28%
100,00%

Variação
Valor
- €
- €
24.490.798,97 €
376.810,07 €
30.049,00 €
32.536,86 €
21.946,25 €
5.875,23 €
421.977,88 €
188.993,32 €
590.584,24 € - 110.335,04 €
95.075,22 € - 20.735,31 €
25.650.431,56 €
473.145,13 €
2016

Quadro 39: Estrutura do Ativo Liquido

O ativo fixo9 ascendeu a 24.930.194,90 € e registou um aumento no valor absoluto
mas uma ligeira diminuição, face ao peso no Ativo Líquido. Esta evolução deve-se ao
aumento das imobilizações corpóreas e também ao valor dos Investimentos
financeiros, por via da alteração do método de contabilização dos mesmos, mas como
o Ativo Liquido também sofreu um aumento o peso do ativo fixo diminuiu muito
ligeiramente.
O ativo circulante10 cifrou-se em 1.193.381,79€, registou um ligeiro aumento de
63.798,20 € por via, essencialmente, do aumento das dívidas de terceiros.
As Dívidas de Terceiros c/p totalizam 610.971,20 € e repartem-se por clientes c/c
(120.426,11 €), por alunos c/c (488.411,83€), por outros devedores (2.133,26€).
Em 31 de Dezembro de 2017 existiam dívidas de Clientes, alunos e utentes de
cobrança duvidosa no montante de 538.578,40 €, que representam as dívidas de
clientes, alunos e utentes em dívida à mais de um ano, tendo-se verificado um
aumento da provisão para cobranças duvidosas no valor de 49.659,71€.
As Disponibilidades atingiam um valor de 480.249,20€, representando 2,00% do
Ativo Líquido

9

O Activo fixo engloba as imobilizações incorpóreas + imobilizações corpóreas + investimentos
financeiros
10
O Activo circulante engloba as existências + dívidas de terceiros + disponibilidades + acréscimos e
diferimentos activos
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7.2.2. Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo

Os Fundos Próprios no valor de 2.727.126,95€ representam 10,44% dos Fundos
Próprios e Passivo e registaram um aumento de 829.686,68€, face ao ano de 2016,
que ficou a dever-se principalmente à doação, por parte do Município de Seia, do
terreno da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, registado pelo valor de
660.650,00€ e ainda ao resultado líquido do exercício de 2017, no valor de
152.944,37€.
O Passivo no valor de 23.396.449,74 €, representado 89,56% dos Fundos Próprios e
Passivo

é

constituído

maioritariamente

por

Acréscimos

e

diferimentos

(23.053.227,39 €) que registaram uma diminuição, face ao ano 2016, no valor de
338.040,29€, correspondente ao valor das amortizações dos bens financiados pelo
Orçamento de Estado, cujo valor foi registado na conta 2745 – Subsídios ao
Investimento e só são considerados receita à medida que os bens vão sendo
amortizados.
Por seu lado, as Dívidas a terceiros dizem respeito, maioritariamente, 103.541,29€,
a garantias bancárias, no que respeita ao IPG (41.764,29€) e a cauções de
alojamento e garantias bancárias (61.777,00€), nos SAS. Existem ainda dívidas a
fornecedores, no valor de 10.942,31€, correspondendo na totalidade aos SAS. Estas
dívidas, dizem respeito a faturas de fornecedores que, embora com data de 2017, só
foram entregues já em 2018.
Variação
Fundos próprios e Passivo

2017

Património
Ajustamentos

16.877,68 €

Doações
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Total dos Fundos Próprios
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros — Curto prazo

Estrutura

16.105.506,04 €
929.736,20 €
-

14.477.937,34 €
152.944,37 €
2.727.126,95 €
202.644,43 €
140.577,92 €

2016

61,65%

16.105.506,04 €

0,06%

0,59%

-

€

16.877,68 €

3,56%
-55,42%

Valor

269.871,57 €

659.864,63 €

- 14.107.237,93 € -

370.699,41 €

-

370.699,41 €

523.643,78 €

1.897.440,27 €

829.686,68 €

10,44%
0,78%
0,54%

262.644,45 € 99.079,16 €

60.000,02 €
41.498,76 €

Acréscimos e diferimentos

23.053.227,39 €

88,25%

23.391.267,68 € -

338.040,29 €

Passivo

23.396.449,74 €

89,56%

23.752.991,29 € -

356.541,55 €

Total dos Fundos Próprios e Passivo

26.123.576,69 €

100%

25.650.431,56 €

473.145,13 €

Quadro 40: Fundos Próprios e Passivo
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7.3.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

A Demonstração de Resultados é um mapa que mostra a forma como se atingiram
os resultados, de uma entidade, num determinado período. Ao contrário do Balanço
que mostra determinadas grandezas num determinado momento, a Demonstração
de Resultados mostra como se formaram os resultados ao longo de um determinado
período. Por exemplo, a Demonstração de Resultados mostra quais foram os Custos
e quais foram os Proveitos ao longo desse período de tempo (um ano, um mês, um
semestre).
Relativamente ao grupo IPG a estrutura dos resultados para o ano de 2017 é a que
se representa na figura nº24.

Figura 27: Estrutura dos resultados consolidados

Os Resultados Operacionais refletem os ganhos ou perdas resultantes da atividade
principal de uma entidade. Neste caso o IPG apresenta um resultado operacional
negativo, no valor de 464166,77 €.
Os Resultados Financeiros representam os ganhos ou perdas resultantes das
decisões financeiras de uma entidade, e neste caso tem um valor negativo de
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1.561,67 €, resultantes principalmente dos encargos bancários suportados pelo IPG,
com os sistemas de recebimentos por multibanco e TPA.
Os Resultados Extraordinários são resultantes de factos ocasionais, portanto
traduzem os ganhos ou perdas alheias à exploração, logo, com carácter de
eventualidade. No ano de 2017 no grupo IPG atingiram o valor bastante elevado de
618.672,81€. Este valor dos resultados extraordinários é originado principalmente
pela transferência de 460.367,35€ da conta 2745 – Subsídios p/ Investimentos para
a conta 7983 – Transferências de Capital Obtidas que corresponde ao valor das
amortizações relativas aos bens imóveis que foram subsidiados.
O Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do resultado líquido de cada
exercício económico, que no grupo IPG foi no ano de 2017 positivo no valor de
152.944,37€.
A estrutura de resultados apresentada anteriormente apenas mostra os vários
resultados alcançados pelo IPG no ano de 2017, no entanto, podemos fazer uma
análise comparativa dos anos 2016 e 2017. Da análise da evolução dos vários tipos
de resultados no ano de 2017 face ao ano de 2016 verificamos que todos os
resultados melhoraram relativamente ao ano de 2016. Os resultados operacionais,
tiveram uma variação positiva no valor de 457.025,43€, originada pelo aumento das
transferências do Estado e pelo aumento das receitas de prestação de serviços ao
exterior e ainda pela diminuição das amortizações do exercício. Também o Resultado
Líquido do Exercício do grupo IPG, sofreu uma melhoria face ao ano de 2016, no
valor de 523.643,78€ também esta melhoria do Resultado líquido do exercício se
ficou a dever ao aumento das transferências do Estado.
A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada, comparativa dos anos
2016 e 2017 é a seguinte:
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€800 000,00
€600 000,00

€400 000,00
€200 000,00
2017

€-

2016

€(200 000,00)

€(400 000,00)
€(600 000,00)
€(800 000,00)
€(1 000 000,00)
Figura 28: Estrutura de custos consolidada comparativa

Resumo da Demonstração
de Resultados
R. Operacionais
R. Financeiros
R. Extraordinários
R. Liquido

-

2017
464.166,77 € 1.561,67 € 618.672,81 €
152.944,37 € -

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

Quadro 41: Resumo dos resultados

7.3.1. Estrutura de Custos Operacionais
Sendo os custos operacionais, aqueles que representam um volume maior na
estrutura de custos de qualquer entidade, já que estão relacionados com a sua
atividade principal vamos de seguida analisar a sua composição.
Da análise da estrutura dos custos operacionais constata-se que os custos com o
pessoal representam a maior percentagem, 81%, seguidos dos fornecimentos e
serviços externos, que representam 11%.
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€670 996,76 ; 4%
€48 843,82 ; 0%

€192 782,75 ; 1%

€434 926,91 ; 3%

€1 692 093,68
; 11%

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

€13 025 403,31 ;
81%

Outros custos operacionais
Amortizações e provisões

Figura 29: Estrutura de Custos Operacionais

Se tivermos em conta a comparação da estrutura de custos operacionais dos anos
de 2016 e 2017 verificamos, através da análise do quadro seguinte, que no ano de
2017 se verificou um aumento significativo dos custos operacionais (504.168,95 €).
Este aumento dos custos operacionais resultou do aumento dos vários custos que
compõem os custos operacionais, como sejam, os custos das matérias-primas e
mercadorias vendidas (CMVM), os fornecimentos e serviços externos, e ainda as
transferências correntes concedidas. Este aumento dos custos ficou a dever-se à
execução de vários projetos comunitários que o IPG tem aprovados. Por outro lado,
verificou-se um aumento dos custos com o pessoal devido à devolução progressiva
dos cortes dos vencimentos dos funcionários e aplicação do previsto no regime
transitório dos docentes.

Custos Operacionais
2017
Estrutura
2016
CMVMC
192.782,75 €
1,20%
175.834,19 €
Fornecimentos e serviços externos
1.692.093,68 €
10,53%
1.540.723,72 €
Custos com o Pessoal
13.025.403,31 €
81,08%
12.716.413,61 €
Transferências correntes Concedidas
434.926,91 €
2,71%
337.432,79 €
Outros custos operacionais
48.843,82 €
0,30%
22.033,71 €
Amortizações e provisões
670.996,76 €
4,18%
768.440,26 € Total dos Custos Operacionais
16.065.047,23 €
100,00%
15.560.878,28 €
Quadro 42 Estrutura comparativa dos custos Operacionais
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Variação
16.948,56 €
151.369,96 €
308.989,70 €
97.494,12 €
26.810,11 €
97.443,50 €
504.168,95 €
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7.3.2. Estrutura dos Proveitos e Ganhos
O quadro seguinte apresenta a estrutura de Proveitos e Ganhos consolidados para o
ano de 2017:
Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços
Impostos e taxas
Proveitos suplementares
Transferências correntes
Outros e proveitos operacionais
Proveitos e ganhos financeiros
Proveitos e ganhos extraordinários
Total dos Proveitos e Ganhos

2017
921.234,96 €
2.373.102,58 €
25.659,44 €
12.243.133,48 €
37.750,00 €
15.659,18 €
674.443,66 €
16.290.983,30 €

Estrutura
5,65%
14,57%
0,16%
75,15%
0,23%
0,10%
4,14%
100,00%

2016
Variação
720.160,07 €
201.074,89 €
2.274.635,67 €
98.466,91 €
39.070,11 € 13.410,67 €
11.568.070,23 €
675.063,25 €
37.750,00 €
- €
- €
15.659,18 €
579.620,84 €
94.822,82 €
15.219.306,92 €
1.071.676,38 €

Quadro 43: Estrutura dos proveitos e Ganhos

Da análise do quadro anterior podemos constatar que o total de proveitos e ganhos
ascende a 16.290.983,30€ dos quais as transferências correntes, onde se incluem as
transferências do Orçamento do Estado representam 75,15%. Estas receitas tiveram
um aumento de 675.063,25 €, face ao ano de 2016, destinado a cobrir o aumento
das despesas com pessoal originadas com a devolução dos cortes dos vencimentos.
Os impostos e taxas, ou seja, as receitas provenientes de propinas e outras taxas
representam a segunda maior fonte de receita, representando 14,57% das receitas,
sofreram um aumento de 98.466,91€, comparativamente com 2016.
Também, as vendas e prestações de serviços, representando 5,65% dos proveitos e
ganhos sendo a terceira fonte de receita mais significativa tiveram uma variação
positiva face ao ano de 2016 (201.074,89€), sendo que os outros tipos de proveitos
e

ganhos

apresentam

valores

residuais.

Embora

os

Proveitos

e

Ganhos

Extraordinários tenham um valor com alguma expressão estes proveitos não se
traduzem na entrada efetiva de valores monetários.
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CONCLUSAO
Num período pautado por mudanças, por novos desafios para o ensino superior, por
uma valorização da investigação e de desenvolvimento de projetos aplicados, por
metodologias ativas de ensino e formação perante novos contextos formativos, pela
internacionalização,

reposicionamento

funcionais,

candidatura

a

projetos

e

programas nacionais e europeus, procurou-se durante o ano de 2017 potenciar as
sinergias entre Escolas, docentes, investigadores e funcionários de modo a promover
uma formação qualificada, com forte aplicação prática e de permanente adequação
ao mercado. Promoveram-se ações com diferentes interlocutores e diferentes
geografias, com o intuito de valorizar a instituição no âmbito dos objetivos
estratégicos delineados, em termos formativos, científicos, técnicos, culturais,
desportivos e de prestação de serviços, fortalecendo a relação com a comunidades e
criando ligações e redes internacionais de colaboração na área da formação, do I&D,
da valorização do património e da responsabilidade social.
Neste contexto as redes de colaboração e cooperação com os países lusófonos
sofreram consolidação e alargamento, promovendo a vinda de um maior número de
alunos internacionais e uma ligação mais ativas com os interlocutores administrativos
locais. Para alem da lusofonia a relação com países da América latina, Leste europeu
e Ásia conheceu novos desenvolvimentos, capazes de ancorar projetos de
intercambio, formação, Investigação e mobilidade
Durante este na continuou-se a consolidar a capacidade de a instituição desenvolver
a sua missão em articulação crescente com os diversos interlocutores, desde os
alunos, centros de investigação, instituições congéneres, autarquias, associações de
desenvolvimento

local,

empresas,

entre

outras.

Promoveu-se

uma

maior

responsabilidade perante as instituições, o estado e os cidadãos, no sentido de
colaboração, contribuição, transparência e permanente exigência, capaz de tornar o
IPG num espaço plural, de reflexão, de afirmação técnico-científico e ao serviço da
comunidade.
Neste âmbito promoveu-se a participação das diferentes unidades que compõem a
instituição Politécnico da Guarda na definição de ações e concretização de projetos.
Nomeadamente

na

investigação

e

transferência

de

conhecimento,

no

desenvolvimento de projetos nacionais s e internacionais, na articulação com o tecido
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empresarias e na construção de formações estratégicas para o mercado de trabalho
regional. Os diferentes eixos de atuação traçados foram desenvolvidos e fortalecidos
de acordo com a missão da instituição, existindo uma preocupação e um esforço
continuado de qualificação das formações, de alargamento das parcerias e ações com
as diversas instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, o incentivo à
investigação e à mobilidade internacional, a colaboração com tecido social e
económico, o reforço de comunicação interna e externa, a melhoria das condições de
trabalho e de interiorização de sistemas de garantia de qualidade. Urge rever e
monitorizar as estratégias e seus suportes face à adaptação constante à mudança e
aos novos cenários políticos socias e formativos que se equacionam.
O contexto orçamental condicionou a instituição, quer em termos de requalificação e
modernização dos seus equipamentos e laboratórios, quer de conservação e
requalificação dos seus imoveis, nomeadamente Escolas e residências. Contudo,
considera-se que globalmente foram desenvolvidas com sucesso as ações e eventos
programados e alcançados globalmente os objetivos propostos, ao nível das unidades
orgânicas e estruturas de apoio. Verificou-se uma diversificação de atividades
desenvolvidas com incidência nos diferentes eixos traçados e um alargamento das
relações com a Comunidade Intermunicipal da Beiras e serra da Estrela, Associação
de Municípios da Cova da Beira, Núcleo empresarial da Região da Guarda, com IES
congéneres a nível internacional, com a comunidade científica e o tecido empresarial,
potenciando novos projetos e candidaturas.
Verificam-se readaptações e evoluções qualificadoras nos processos de ensinoaprendizagem, uma incorporação gradual das tecnologias de informação na
organização e nos ambientes de ensino, o incremento das qualificações do corpo
docente e um alargamento das formações, em particular nos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP) e cursos de Mestrado. Exigiu-se um maior esforço
na cooperação e mobilidade internacional de docentes e discentes e no apoio aos
estudantes internacionais que registaram um significativo acréscimo na instituição e
exigem novos modelos de acompanhamento e apoio, capaz de se promover uma
adaptação com sucesso ao IPG, à cidade e ao próprio país.
As atividades de investigação registam progressos e reorientações face às exigências
e possibilidades criadas pelo MCTES e a CCDRC, fortalecendo um posicionamento de
crescente transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando uma
investigação aplicada que possam traduzir-se em projetos, candidaturas conjuntas a
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programas e projetos nacionais e internacionais num trabalho colaborativo com
outras IES e centros de investigação., permitindo ao IPG apresentar diversos projetos
A estratégia comunicacional da instituição foi alargada, através dos diversos canais
e meios, no sentido de divulgar a oferta formativa, as atividades de carácter técnico
e cientifico realizadas, os eventos culturais e desportivos e a ligação com o tecido
económico e social. Promoveu-se a notoriedade e evidenciaram-se as capacidades
detidas para a transferência de conhecimento, a inovação, o empreendedorismo e o
desenvolvimento regional. Neste âmbito promoveu-se a presença em feiras nacionais
sobre ensino superior e formação, a presença em mais de 70 atividades juntos dos
agrupamentos de

Escolas, a

realização de palestras e

Workshops,

e um

fortalecimento da presença nas redes sociais, na comunicação escrita (jornais locais
e regionais) em revistas temáticas e através do programa de radio IPGfm.
Consolidou-se uma presença nos diferentes eventos e programas regionais e
nacionais, tornado o IPG mais dinâmico e interventivo, mais participante e
participado, procurando gerar sinergias que contribuam para o desenvolvimento da
região, a qualificação de recursos humanos para as novas exigências e perfis do
mercado de trabalho e o desafio da globalização.
O trabalho da Unidade de Investigação impulsionou novos projetos e iniciativas,
nacionais e internacionais, com reconhecimento e capacidade de afirmação do
Politécnico da Guarda.
Os Serviços de Ação Social têm na atualidade novos desafios, em particular para com
os estudantes internacionais, capaz de construir plataformas de acolhimento
sustentáveis, mas simultaneamente proactivas, que respondam
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Grupo: Instituto Politécnico da Guarda
Ano: 2017
Balanço Consolidado
2017

Código das
contas POC
Educação

431
432
433

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

421
422
423
424
425
426
428
429
442

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

411

Investimentos Financeiros:
Partes De Capital

36
33
32

Circulante:
Existências:
Matérias
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias

218

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

28
211
212
213
218
229

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

2619
24
26

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

153
18

13
12
11

271
272

AB

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

Código das
contas POC
Educação
51

55
574
575
576
577
59
88

29

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

273
274

2016

AP

AL

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

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

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

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

800.572,80
31.753.920,67
12.567.966,73
569.770,92
609.538,33
7.448.079,21
0,00
167.642,30
0,00
53.917.490,96

0,00
8.482.860,98
11.962.401,83
560.320,92
605.095,87
7.290.818,87
0,00
148.383,45
0,00
29.049.881,92

800.572,80
23.271.059,69
605.564,90
9.450,00
4.442,46
157.260,34
0,00
19.258,85
0,00
24.867.609,04

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

62.585,86
62.585,86

0,00
0,00

62.585,86
62.585,86

30.049,00
30.049,00

15.776,55
11.628,77
416,16
27.821,48

0,00

15.776,55
11.628,77
416,16
27.821,48

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
120.426,11
488.411,83
0,00
538.578,40
0,00

538.578,40
0,00

0,00
120.426,11
488.411,83
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
2.133,26
1.149.549,60

0,00
0,00
0,00
538.578,40

0,00
0,00
2.133,26
610.971,20

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
480.249,20
0,00
480.249,20

0,00
480.249,20
0,00
480.249,20

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

47.850,65
26.489,26
74.339,91

47.850,65
26.489,26
74.339,91

52.422,85
42.652,37
95.075,22

26.123.576,69

25.650.431,56

55.712.037,01

29.049.881,92
538.578,40
29.588.460,32

Fundos próprios e passivo

2017

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

16.105.506,04
16.105.506,04

16.877,68
0,00
0,00
929.736,20
0,00
946.613,88
-14.477.937,34
152.944,37
-14.324.992,97
2.727.126,95

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

202.644,43
202.644,43

262.644,45
262.644,45

0
10.942,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.094,32
0,00
103.541,29
140.577,92

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

1.866.585,46
21.186.641,93
23.053.227,39
23.396.449,74
26.123.576,69

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

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

Em 31 de Maio de 2018

O Conselho de Gestão
Em 31 de Maio de 2018

2016

16.105.506,04
16.105.506,04

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

O Responsável

AL

Grupo: Instituto Politécnico da Guarda
Ano 2017
Demonstração dos resultados consolidados
Código das
contas POC
Educação
61

62

641+642
643 a 648
649

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

Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais
Formação

2017

13.035,37
179.747,38

2016

192.782,75

2.298,28
173.535,91

1.692.093,68

1.540.723,72

10.604.981,17
2.420.422,14
0,00

10.370.092,69
2.346.320,92

175.834,19

63

Transferências correntes concedidas e prestações sociais

434.926,91

15.152.423,90

337.432,79

14.594.570,12

66
67

Amortizações do exercício
Provisões do exercício

668.087,72
2.909,04

670.996,76

685.728,71
82.711,55

768.440,26

65

Outros custos e perdas operacionais
(A)

48.843,82

48.843,82
16.065.047,23

22.033,71

22.033,71
15.560.878,28

68

Custos e perdas financeiras

17.220,85

17.220,85
16.082.268,08

14.302,77

14.302,77
15.575.181,05

55.770,85

55.770,85
16.138.038,93

14.825,28

14.825,28
15.590.006,33

152.944,37

152.944,37
16.290.983,30

-370.699,41

-370.699,41
15.219.306,92

(C)
69

Custos e perdas extraordinárias
(E)

88

Resultado líquido do exercício

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

78

Proveitos e ganhos

2017

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

256.898,45
664.336,51

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

2.373.102,58
0,00
0,00
25.659,44

2.274.635,67
0,00
0,00
39.070,11

0,00
12.243.133,48
37.750,00

0,00
11.568.070,23
37.750,00

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

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

Em 31 de Maio de 2018

921.234,96

14.679.645,50
15.600.880,46

224.494,77
495.665,30

15.659,18

15.659,18
15.616.539,64

0,00

674.443,66

674.443,66
16.290.983,30

579.620,84

(D)
79

2016

720.160,07

13.919.526,01
14.639.686,08
0,00
14.639.686,08

579.620,84
15.219.306,92
2016
-921.192,20
-14.302,77
-935.494,97
-370.699,41

2017
-464.166,77
-1.561,67
-465.728,44
152.944,37
O Conselho de Gestão

Em 31 de Maio de 2018
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R2
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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: 30.0

OO1 1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG
INDICADORES

2015

Peso: 40.0
2016

META 2017

IND1 Número de docentes em programas de
mobilidade internacional (IN + OUT)

72.0

66.0

70.00

IND2 Número de discentes em programas de
mobilidade internacional (IN + OUT)

153.0

171.0

160.00

90.0

99.0

90.00

IND3 Número de novos estudantes matriculados ao
abrigo do Estatuto de Estudante internacional
(incluindo DT)

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

5.00

40

66.0

100.0

Atingiu

10.00

40

211.0

125.6

Superou

5.00

20

129.0

137.8

Superou

Tolerância

Valor
Crítico

OO2 2: Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação
INDICADORES

IND4 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: 20.0

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

76.0

100.0

Atingiu

OO3 3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP
INDICADORES

IND5 Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo
2017-18
IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo
2017-18

2015

2016

Peso: 20.0
META 2017

11.0

11.0

12.00

228.0

298.0

350.00

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

2.00

40

13.0

100.0

Atingiu

25.00

60

264.0

82.6

Não Atingiu

Tolerância

Valor
Crítico

OO4 4: Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidadeo/desenvolvimento do Sistema Interno de
Garantia de Qualidade
INDICADORES

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no
âmbito do SIGQ

2015

2016

80.0

META 2017

85.00

Tolerância

5.00

Valor
Crítico

Peso: 20.0

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

77.8

97.4

Não Atingiu
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Objectivos Operacionais
Eficiência

Peso: 40.0

OO5 1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais
INDICADORES

2015

2016

META 2017

Peso: 30.0
Tolerância

Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais
ou internacionais no ano 2017

78.0

93.0

90.00

5.00

50

128.0

136.7

Superou

IND9 Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de
revistas indexadas

9.0

19.0

20.00

3.00

50

18.0

100.0

Atingiu

OO6 2: Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas
INDICADORES

2015

IND10 Número de projetos candidatados ou em
curso, com financiamento externo, em parceria com
empresas ou instituições externas, nacionais ou
internacionais
IND11 Receitas brutas previstas resultantes dos
projetos em parceria (milhares de euros)

2016

META 2017

16.0

20.0

15.00

1800.0

1498.0

1000.00

52.0

42.0

35.00

IND12 Nº de novos protocolos celebrados

Peso: 40.0
PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

5.00

40

33.0

186.7

Superou

200.00

40

1123.0

100.0

Atingiu

5.00

20

33.0

100.0

Atingiu

Tolerância

Valor
Crítico

OO7 3: 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: 30.0

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

IND13 (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

59.8

105.1

Superou

IND14 (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

12.3

60.5

Não Atingiu

Qualidade

Peso: 30.0

OO8 1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar
INDICADORES

2015

IND15 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

71.2

Peso: 40.0
2016

69.7

META 2017

70.00

Tolerância

Valor
Crítico

3.00

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

68.1

100.0

Atingiu

OO9 2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados
INDICADORES

2015

2016

META 2017

Tolerância

Peso: 60.0
Valor
Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido
por questionário ao Gabinete de Informação e
Comunicação (GIC)

3.70

.20

30

3.4

97.0

Não Atingiu

IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido
por questionário do Gabinete de Estágios e Saídas
profissionais (GESP)

3.70

.20

40

4.1

104.3

Superou

IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido
por questionário das Cantinas dos SAS

3.70

.20

30

3.7

100.0

Atingiu

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

13.0

13.0

.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0

3.0

3.0

.0

Técnico Superior *

12.0

34.0

34.0

.0
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Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Assistente Técnico *

8.0

50.0

48.0

2.0

Assistente Operacional *

5.0

80.0

75.0

5.0

15.0

199.0

207.0

8.0

379.0

380.0

Docentes

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

31/12/2017

370

380

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de Funcionamento

16100707

16244514

143807

Despesas c/Pessoal

13505625

12941520

564105

1997832

1897426

100406

20000

99052

79052

16100707

16244514

Aquisições de Bens e Serviços

Outras Despesas Correntes

PIDDAC

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

31.2

Superou

1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG

47.0

Superou

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

20.0

Atingiu

3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP

18.0

Não Atingiu

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

19.0

Não Atingiu

46.0

Superou

1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais

35.0

Superou

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

54.0

Superou

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

26.0

Não Atingiu

30.0

Atingiu

40.0

Atingiu

Eficiência

Qualidade
1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar
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Avaliação Final
2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

60.0
NOTA FINAL

108.200

Desempenho Satisfatório

Indicadores

Justificação do Valor Crítico

IND1 Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN +
OUT)
IND2 Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN +
OUT)
IND3 Número de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de
Estudante internacional (incluindo DT)
IND4 Nº de participações com comunicação em eventos científicos
internacionais
IND5 Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2017-18

IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2017-18

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano
2017
IND9 Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de revistas indexadas

IND10 Número de projetos candidatados ou em curso, com financiamento
externo, em parceria com empresas ou instituições externas, nacionais ou
internacionais
IND11 Receitas brutas previstas resultantes dos projetos em parceria (milhares
de euros)
IND12 Nº de novos protocolos celebrados

IND13 (Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100 / Nº
total de docentes ETI) x 100
IND14 (Nº de docentes ETI especialistas / Nº total de docentes ETI) x 100 / Nº
total de docentes ETI) x 100
IND15 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
IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário ao
Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)
IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário do
Gabinete de Estágios e Saídas profissionais (GESP)
IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário das
Cantinas dos SAS

Indicadores

Fonte de Verificação

IND1 Número de docentes em programas de mobilidade internacional (IN +
OUT)

GMC

IND2 Número de discentes em programas de mobilidade internacional (IN +
OUT)

GMC

IND3 Número de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de
Estudante internacional (incluindo DT)

GMC

IND4 Nº de participações com comunicação em eventos científicos
internacionais

UDI/EscolasI/EscolasI/EscolasI/Escolas

IND5 Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2017-18

Serviços Académicos

Superou

R2
Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores

Fonte de Verificação

IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2017-18

Serviços Académicos

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

GAQ

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano
2017

UDI/EscolasI/Escolas

IND9 Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de revistas indexadas

UDI/EscolasI/Escolas

IND10 Número de projetos candidatados ou em curso, com financiamento
externo, em parceria com empresas ou instituições externas, nacionais ou
internacionais

Serviços Académicos

IND11 Receitas brutas previstas resultantes dos projetos em parceria (milhares
de euros)

Serviços Académicos

IND12 Nº de novos protocolos celebrados

GAP

IND13 (Nº de docentes ETI doutorados / Nº total de docentes ETI) x 100 / Nº
total de docentes ETI) x 100

DRH

IND14 (Nº de docentes ETI especialistas / Nº total de docentes ETI) x 100 / Nº
total de docentes ETI) x 100

DRH

IND15 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

Serviços Académicos

IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário ao
Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

GAQ

IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário do
Gabinete de Estágios e Saídas profissionais (GESP)

GAQ

IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por questionário das
Cantinas dos SAS

GAQ
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