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I. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O IPG é uma instituição de ensino superior de direito público, organizada internamente por 

unidades orgânicas – Escola Superior de Educação e Comunicação (ESECD), Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTH), Escola Superior de Saúde (ESS) e Escola Superior de Turismo e 

Hotelaria (ESTH) - responsáveis diretas pelo desenvolvimento das 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 e programas de 

empreendedorismo. Complementarmente existe um conjunto de gabinetes e laboratórios de 

suporte às atividades académicas, mobilidade e internacionalização, cultura e desporto, saídas 

profissionais e manutenção de equipamentos e edifícios. 

Os projetos e atividades estabelecidos procuraram enquadrar-se nos objectivos delineados de 

acordo com o Plano Estratégico do IPG, sendo prosseguidos outros objectivos e orientações, 

em conformidade com o Programa do Governo e respectivas políticas para a área do Ensino 

Superior promovidas pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), bem 

como nas recomendações da Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 

bem como das parcerias com associações profissionais, entidades da administração pública e 

empresas. O compromisso resultante do contrato entre o Governo e os Politécnicos públicos 

portugueses, no âmbito do compromisso com a ciência e o conhecimento, considera a adoção 

de um programa solidário de modernização das instituições de ensino superior e de ciência e 

tecnologia, visando, entre outros aspetos: reduzir o insucesso e o abandono escolar para níveis 

de referência internacionais; reforçar o nível de internacionalização, em articulação com 

agendas de investigação e desenvolvimento; alargar a base social de recrutamento dos 

estudantes do ensino superior; estímulo ao emprego científico e desenvolvimento de 

instrumentos colaborativos com o setor produtivo, reforço da investigação e sua transferência 

suportadas em centros de I&D, Redes de Cooperação e Laboratórios colaborativos. 

Assinale-se, também, os desenvolvimentos promovidos na política de cooperação no âmbito 

do CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), das parcerias e 
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convénios nacionais e internacionais realizados, das candidaturas a programas nacionais e 

internacionais na área da investigação e transferência de conhecimento, cooperação 

territorial, empreendedorismo e colaboração empresarial, bem como no fortalecimento das 

relações com a comunidade, procurando gerar sinergias de trabalho e colaboração. 

A internacionalização e a promoção de redes de cooperação, mobilidade e investigação 

assumem progressivamente novas geografias, procurando a consolidação internacional do IPG, 

a atração de novos estudantes e o desenvolvimento de projetos e ações que articulem o 

conhecimento/investigação, a qualificação profissional e o desenvolvimento de produtos e 

serviços. 

O Plano de Atividades de 2018 procura promover acções e orientações para projetos, 

atividades e iniciativas a desenvolver pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), ao longo do 

deste ano, em torno das suas Unidades Orgânicas, Gabinetes e Serviços. A estrutura e 

organização deste plano permitem à comunidade - Estudantes, Professores, Investigadores e 

Funcionários e às diversas entidades relacionadas com o Instituto, bem como ao público em 

geral, conhecer os compromissos e as ações definidas para este período, assim como as 

orientações, politicas e compromissos delineados para a qualificação da instituição e 

concretização da sua missão. 

O documento reflete o empenho institucional desenvolvido em prol de uma instituição 

dinâmica e comprometida com a qualificação dos recursos humanos, com a investigação e 

desenvolvimento de saberes, com o fomento da cultura, a integração de tecnologias e 

processos inovadores, transmissão de valores e a formação integral dos seus estudantes. 

Atendendo às exigências e aos desafios que se colocam no panorama do ensino superior, será 

fomentado o alargamento da cooperação e das relações formais e informais com instituições 

congéneres, Politécnicas e Universitárias, centros de investigação, tecido empresarial e 

comunidade, bem como com as preocupações de sustentabilidade económica, social e 

ambiental.  

A mobilidade internacional e a criação de redes de cooperação em especial com os países da 

lusofonia, surge como estratégia de incremento de procura da oferta formativa e de projecção 

da instituição para estudos, projetos de investigação aplicada e prestação de serviços. Esta 

orientação vem permitindo alargar a procura de estudantes internacionais, fortalecer a 

imagem institucional e os serviços e competências detidos, bem como a capacitação para 

candidaturas a programas de ciência e mobilidade internacional. 
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Este plano é orientado por princípios de planificação estratégica, pela valorização transversal 

de saberes e competências, pela consolidação do sistema de qualidade global e de melhoria 

contínua da missão do IPG, pelo incremento da mobilidade, pelo fomento da inovação e 

reforço da investigação, pela construção de projetos com os parceiros regionais e nacionais, 

potenciando novas abordagens e ligações, sustentadas na investigação e no saber e 

conhecimento detido. 

O desenvolvimento e qualificação das formações e serviços prestados exige um envolvimento 

e comprometimento crescente com os atores regionais e nacionais, num contexto de 

restrições financeiras, condicionantes da missão institucional, de incertezas perante as 

políticas públicas para o Ensino Superior, da evolução do número de candidatos e da 

capacidade de transferência e aplicação de conhecimento. 

Os desafios, as incertezas e os condicionalismos que se colocam para este ano, à semelhança 

dos anos anteriores, requerem uma gestão ágil, criativa e capaz de, com pouco, fazer muito, 

contrariando os efeitos do esvaziamento demográfico do interior, da estrutura empresarial 

existente, gerando novos posicionamentos e estratégias capazes de atrair novos alunos e obter 

fontes diversificadas de financiamento. 

Simultaneamente procuram-se promover estratégias de atrair novos estudantes ao IPG, para 

os seus diversos ciclos de formação (CTESPs, Licenciaturas e Mestrados), fortalecendo a 

divulgação pelos diferentes canais, participando em diversas feiras e certames nacionais e 

internacionais, colaborando em iniciativas e acções coletivas, fomentado protocolos e 

parcerias com Escolas e Empresas, consolidando a rede de ensino profissional criada – REPBSE 

- e aproveitando o contexto de ingresso criado para alunos de outros países – estudante 

internacional. Em simultâneo vem-se promovendo convénios com associações e ordens 

profissionais potenciando a formação e qualificação dos seus membros e associados, quer em 

formações de especialização quer conferentes de grau académico, bem como novas formações 

técnicas adequadas ás necessidades da economia e da sociedade. 

Neste contexto procura-se a potenciação de sinergias que resultem da articulação das Escolas, 

dos serviços e principalmente da construção de um IPG plural, solidário, qualificado e exigente 

consigo próprio, reforçando a coesão institucional e regional, palco principal da nossa atuação, 

e a construção de uma Instituição de Ensino Superior de maior dimensão, capacidade 

interventiva, investigadora e empreendedora. 
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O presente documento segue a estrutura constante no anexo ao Decreto-Lei nº 183/96 de 27 

de setembro, contendo três secções:  

 Secção I - Nota Introdutória, onde se procede à caraterização sumária do ambiente 

interno e externo e se definem a missão, visão e valores do IPG, bem como o 

enquadramento organizacional da Instituição e principais números;  

 Secção II - Objetivos e Estratégias, onde se apresentam as orientações gerais (eixos 

estratégicos) de curto e médio prazo e respetivas áreas de intervenção,  

 Secção III - Atividades Previstas e Recursos, onde se estabelecem as matrizes dos 

objetivos e atividades, bem como uma breve descrição dos meios a afetar à realização 

das atividades, metas e indicadores, promovendo desta forma uma maior objetividade 

de estabelecimento da ação e da sua posterior avaliação. 

Para elaboração do documento, foram consideradas as propostas e intenções das diversas 

escolas, serviços e gabinetes, no sentido de estabelecer um plano integrado que valorize a 

articulação de interesses e competências, bem como a sua transversalidade, em sintonia com 

a missão do IPG. Do ponto de vista formal, optou-se por uma abordagem que permitirá, 

aquando da elaboração do relatório de atividades, ter uma perceção mais clara e objetiva 

sobre o grau de sucesso dos objetivos e metas propostas, bem como do considerar de novas 

opções ou iniciativas resultantes das oportunidades surgidas ou dos contextos alcançados. 

A responsabilidade da elaboração do Plano é da Presidência do Instituto, competindo ao 

Conselho Geral a sua apreciação, nos termos da alínea e) do nº 2 do artº 16º dos Estatutos do 

IPG. 
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1.1. Enquadramento, Missão e Estratégia 
 

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

serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do conhecimento, criação, 

transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da ciência, da tecnologia 

e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do 

desenvolvimento experimental”. 

Criado em 1980, pelo Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 de agosto, o IPG carateriza-se por ser uma 

“pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, 

cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar” (art. 3.º dos Estatutos do IPG). 

Contudo, o IPG só em meados da década de 80 veria traçadas as bases da sua implantação 

definitiva. 

 

Figura 1: Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda 

 

Em setembro 1985 iniciou-se o processo de cedência de terrenos, por parte da Câmara 

Municipal da Guarda e o estudo das várias soluções. Nos meses seguintes procedeu-se ao 

planeamento e à execução do projeto de adaptação do antigo anexo da Escola Secundária 
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Afonso de Albuquerque, para instalação dos serviços do IPG1, plataforma a partir da qual foi 

sendo projetado o futuro do Politécnico. A solução definitiva da cedência de terrenos foi 

encontrada, em janeiro de 1986, no local conhecido como Quinta do Zâmbito, numa área hoje 

ladeada pela Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, ato que seria sancionado pela Assembleia 

Municipal.  

Em 20 de outubro de 1986, iniciaram-se as atividades letivas da Escola Superior de Educação, 

com os cursos de Educadores de Infância, Professores do Ensino Primário e Professores do 

Ensino Básico, nas variantes de Educação Física e Educação Musical. Esta Escola Superior teve 

ainda a seu cargo o processo de formação em serviço, que englobou a profissionalização de 

professores, pertencentes a vários estabelecimentos de ensino do distrito da Guarda.  

 

Figura 2: Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

 

A 19 de outubro de 1987 iniciaram-se as aulas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (que 

funcionou inicialmente no edifício onde está hoje a sede dos Serviços de Ação Social, e onde 

outrora tinha funcionado a Escola do Magistério Primário, no cruzamento entre a Av. 

Alexandre Herculano e a Rua Soeiro Viegas) e dois meses depois iniciaram-se as obras 

conducentes às instalações definitivas do complexo do Instituto Politécnico da Guarda.  

                                                           
1 Estes funcionavam até essa altura num pequeno apartamento localizado no Centro Comercial de S. Francisco. 
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Figura 3: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

A importância do ensino superior era perfeitamente reconhecida, daí que cedo tivesse 

desenhado o alargamento do IPG à cidade de Seia, onde foi aberto, em 1991, um Pólo do 

Instituto Politécnico da Guarda2. 

 

Figura 4: Escola Superior de Saúde 

 

A Escola de Enfermagem da Guarda foi criada em julho de 1965, na cidade da Guarda. Pelo 

Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, o Ensino de Enfermagem foi integrado no Ensino 

Superior Politécnico e em 1989 a Escola de Enfermagem foi convertida em Escola Superior de 

Enfermagem (ESEnf). No ano de 2001 a ESEnf foi integrada no IPG e em 2005 a Escola Superior 

de Enfermagem é convertida em Escola Superior de Saúde, tendo como principal objetivo a 

abertura de novos cursos na área da saúde. O que de facto veio a acontecer no ano letivo 

2005/2006 com a licenciatura Bietápica em Farmácia. 

No ano de 1999, foi criada a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, atualmente 

designada Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), implementada na cidade de Seia. 

                                                           
2 Criado pela portaria 456/91, de 28 de maio. 
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Inicialmente conjugada para as áreas do turismo e telecomunicações, veio posteriormente a 

vocacionar-se e especializar-se para as áreas do Turismo e Hotelaria, sendo atualmente 

designada de Escola Superior de Turismo e Hotelaria. 

 

Figura 5: Escola Superior de Turismo e Hotelaria (Cidade de Seia) 

 

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

estatutos, homologados pelo Despacho Normativo n.º765/94, publicados em Diário da 

República (DR n.º273, I Série-B) a 25 de novembro. Desta forma, ficou constituído 

juridicamente como pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, 

científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial.  

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

setembro. A estrutura orgânica assenta num novo sistema de órgãos (Figura 1), composto por: 

Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; 

Conselho para a Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante. Com a publicação dos novos 

estatutos do IPG a Escola Superior de Educação passou a designar-se Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto e a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de 

Seia adotou a denominação de Escola Superior de Turismo e Hotelaria. A Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde mantiveram a mesma designação. 

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

• Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, da Guarda (ESECD);  
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão, da Guarda (ESTG);  
• Escola Superior de Turismo e Hotelaria, de Seia (ESTH);  
• Escola Superior de Saúde, da Guarda (ESS).  
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As Escolas detêm um conjunto de laboratórios que desenvolvem investigação aplicada, 

cooperam com diversas instituições de I&D e prestam serviços em diversos domínios técnicos 

e científicos, potenciando as funções técnicas e formativa do IPG e gerando receitas. 

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

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

• Unidade de Ensino a Distância (UED) - estrutura que tem como finalidade coordenar 
toda a atividade de formação à distância, em articulação com as demais unidades de 
ensino e formação)3. 

Para suporte à atividade académica e de serviços, o IPG dispõe ainda de duas unidades 

funcionais: os Serviços de Ação Social (SAS) e a Biblioteca. 

A oferta formativa do IPG é ministrada em regime presencial, compreende a formação de 1.º 

ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não conferente 

de grau académico, Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)4 , caracterizando-se assim 

por uma oferta abrangente e multidisciplinar, com cursos em múltiplas áreas do conhecimento 

e de capacitação académica e profissional. 

Desenvolve, também, atividades nos domínios da investigação (quer nas Escolas, quer na 

Unidade de Investigação e Desenvolvimento), da transferência e valorização do conhecimento 

científico e tecnológico, da prestação de serviços à comunidade, de apoio ao desenvolvimento 

e de cooperação em áreas de extensão educativa, cultural e técnica. Deste modo, o IPG 

desempenha um papel decisivo na qualificação dos recursos humanos, em diversas áreas do 

saber, na sua esfera de competências, bem como no desenvolvimento económico, social, 

científico e cultural da região das Beiras e Serra da Estrela. 

O IPG integra um conjunto de gabinetes vocacionados para a intervenção em diferentes áreas, 

que complementam a missão do IPG e lhe aportam funcionalidade, quer na divulgação da 

oferta formativa e comunicação com o exterior, na promoção das atividades de desporto e 

cultura, na mobilidade internacional de discente, docente e funcionários, na operacionalização 

de estágios e contactos com as empresas, quer ainda na manutenção e requalificação de 

                                                           
3 Esta unidade orgânica, embora prevista nos Estatutos do IPG, não se encontra em atividade. 
4 Modalidade formativa, criada pelo Decreto-Lei nº 43/2014 de 18 de março, e que substituiu os Cursos 
de Especialização Tecnológica, regulados pelo Decreto-Lei nº 88/2006 de 23 de maio. 
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edifícios e equipamentos.  Tendo sido revisto o Regulamento orgânico dos Serviços Centrais, 

bem como o dos SAS, as figuras seguintes ilustram a organização interna dos vários serviços 

comuns do IPG:
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Figura 6: Estrutura orgânica de serviços do IPG 
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Figura 7: Estrutura orgânica dos SAS-IPG
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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 prática das modalidades desportivas, a organização de 

eventos e ações recreativas para a comunidade, bem como a gestão e programação das 

atividades da piscina do IPG. Tem assumido nos últimos anos a coordenação e promoção do 

Desporto Universitário e de participação nas competições da FADU (Federação Académica do 

Desporto Universitário) 

O Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) promove a divulgação das atividades da 

instituição e sua oferta formativa, é responsável pelo setor de artes gráficas e apoia 

logisticamente a organização dos eventos. Os atuais desafios e a permanente acção de 

divulgação da instituição, sua oferta formativa e acções pedagógicas e técnico-científicas, 

exigem a presença em diversos certames, feiras e ações diretas na Escolas, bem como a 

dinamização das redes sociais e da comunicação social. 

O Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME), desenvolve atividades de 

manutenção dos edifícios e outras estruturas físicas, gestão da frota de transportes, 

equipamentos e redes. O conjunto edificado, os equipamentos instalados, a gestão de veículos 

e a permanente manutenção do Campus e Unidades orgânicas, exigem um esforço acrescido, 

face ao crescendo de desgaste e de manutenção necessária. 

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) – promove a ligação com as empresas e 

os processos de estágios e integração na vida ativa. A crescente ligação às empresas, o 

acompanhamento dos alunos, a avaliação de percursos e a concretização da realização de 

estágios, exigem uma permanente articulação entre as diversas Escolas, Estudantes e 

Empregadores. 

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) – presta apoio às políticas e constitui um 

instrumento de gestão e operacionalização do Sistema Interno de Garantia de Qualidade. O 
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Gabinete promove os respectivos inquéritos de avaliação e produz relatórios de satisfação, 

permitindo monitorizar o funcionamento das atividades letivas, bem como dos serviços 

existentes para a comunidade e prestados ao exterior. 

Os Serviços de Acção Social (SAS) são o serviço do Instituto vocacionado para assegurar as 

funções da ação social escolar. A atividade dos SAS desenvolve-se no âmbito da filosofia 

subjacente ao seu objeto que visa melhorar as condições de sucesso escolar mediante a 

prestação de serviços e a concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de estudo, 

alimentação e cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde, atividades culturais e 

desportivas. São dotados de autonomia administrativa e financeira, possuindo, 

designadamente, autonomia orçamental.  

A sede dos Serviços situa-se na Rua Soeiro Viegas, onde se localiza a sua estrutura física 

fundamental, que é constituída por: 

• Residência Feminina I 
• Residência Feminina II  
• Residência Masculina I  
• Residência Masculina II  
• Cantina II  
• Edifício Central que integra, sala de estudo e de Informática (com Internet), Bar, Sector 

de Bolsas de Estudo, Setor de Alojamento, Setor Administrativo, Gabinete do 
Administrador e Sala de Reuniões.  

 

Figura 8: Residências dos Serviços de Ação social (SAS-IPG) 

Para além deste complexo os Serviços de Acção Social possuem: 

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

 

Figura 9: Cantina I – Campus do IPG 

No ano de 2017, e com o apoio da Câmara Municipal de Seia, foi possível abrir naquela cidade 

uma pequena residência para estudantes da ESTH, que conta com uma capacidade de 32 

camas, estando ao serviço desde o início do ano letivo corrente. 

Considerando que constitui missão e objetivo do Instituto Politécnico da Guarda, a valorização 

das atividades de investigação e desenvolvimento, torna-se essencial impulsionar e apoiar as 

empresas que visam valorizar os resultados de investigação. Considerando o estado de 

desenvolvimento do projeto Magickey e o seu potencial gerador de desenvolvimento 

económico e social, em Agosto de 2011 foi constituída a primeira Spinoff do Instituto 

Politécnico da Guarda, na modalidade de sociedade por quotas, e na qual o IPG detém 49%. 

Não obstante algumas previsões menos otimistas, espera-se que, tendo por objetivos 

estratégicos o desenvolvimento de novas soluções e a internacionalização das suas atividades, 

este projeto continue a desempenhar, durante os próximos anos, um papel relevante na 

promoção da imagem do IPG e do empreendedorismo em meio académico.  

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

definem uma estrutura orgânica assenta num novo sistema de órgãos, composto por: 

Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; 

Conselho para a Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante. 

Na atualidade procura-se reforçar a ligação do IPG à comunidade, promovendo redes 

colaborativas, tendo-se desenvolvido um acréscimo de capacidades dos laboratórios e das 

próprias Escolas, na relação com o tecido económico e social, promovendo a prestação de 

serviços ao exterior. 
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Verifica-se também o envolvimento de novos parceiros nas diferentes atividades do IPG e o 

ganho de ligações com instituições de ensino superior congéneres, nacionais e internacionais, 

articulando interesses formativos e de investigação. Registe-se, também, a capacidade 

institucional de acolher e promover projetos empreendedores de alunos nas diversas áreas de 

atividade e o fortalecimento do apoio à investigação e publicação. 

Estes apoios têm-se materializado quer em apoios financeiros à participação em eventos 

científicos, quer na publicação em revistas indexadas, promovendo desta forma a elevação 

qualitativa do I&D da instituição. 
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1.1.1. A Missão 
 
 

O IPG está consciente da importância da qualidade em todas as suas atividades docentes, de 

investigação e de gestão como fator estratégico para que as competências e qualificações dos 

seus diplomados sejam reconhecidas pelas instituições locais e pela sociedade em geral. 

Tomando como referência as políticas públicas e os critérios e diretrizes da A3ES para a 

garantia da qualidade no Ensino Superior, o IPG direciona os seus esforços para a plena 

satisfação das necessidades e expectativas de todos os seus membros e grupos de interesse. 

Para esse efeito, compromete-se com a utilização dos seus recursos ao nível técnico, 

financeiro e humano, para alcançar este fim, sempre em estrito cumprimento de requisitos 

legais aplicáveis, tanto a nível regional, como nacional e europeu. 

O artigo 1º dos Estatutos do IPG define o Instituto como “… uma instituição de ensino superior 

de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do 

conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, 

da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da 

investigação orientada e do desenvolvimento experimental.”  

Acrescenta ainda que “ O IPG promove a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto 

a nível nacional como internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior e 

na comunidade de países de língua portuguesa.”  

O nº 3 do artigo citado, refere ainda que “O IPG participa em atividades de ligação à 

sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimentos, assim como de 

valorização económica do conhecimento científico”. 

 Assim, o IPG tem como missão formar profissionais altamente qualificados, com espírito 

empreendedor e sólidas bases humanistas, e contribuir para o desenvolvimento cultural, social 

e económico da região e do país através de serviços formativos de qualidade sustentados em 

programas académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em competências. 

Esta missão, promove a orientação do IPG para uma formação Global, atenta aos novos 

desafios e necessidades do mercado de trabalho, fomentado relações sinérgicas, capazes de 

promover o desenvolvimento e a equidade territorial, contribuindo para a qualificação dos 

recursos humanos do país e para a construção de uma sociedade harmoniosa. 
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1.1.2. A Visão  
 

O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a instituição. Esse enunciado 
reflete o alvo a ser procurado: 

 pelos esforços individuais; 
 pelos esforços das equipes e  
 pela afetação dos recursos. 

O IPG pretende ser reconhecido como líder do desenvolvimento regional, em que os 

profissionais formados na instituição se distingam pela sua competência profissional, o seu 

sentido de solidariedade, a sua capacidade de servir responsavelmente a sociedade e com 

atuação ética no trabalho, gerando conhecimento e uma presença cultural que contribua para 

a solução dos problemas regionais, num contexto global. 

 

1.1.3. Os Valores 
 

Os valores são as ideias fundamentais em torno das quais a organização foi construída. 

Representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das 

pessoas da organização acredita. São elementos motivadores que direcionam as ações das 

pessoas na organização, contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho. Sinalizam o 

que se persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da 

excelência. 

No âmbito da sua atividade, o Instituto Politécnico da Guarda interage, através dos seus 

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

envolvente. Como elementos diferenciadores de uma cultura própria, comportamentos e 

relações, bem como de afirmação das suas convicções, assumem-se como valores 

fundamentais: 

 Equidade, integridade e responsabilidade: O IPG defende os princípios do respeito pela 

pessoa, da justiça social, da igualdade de oportunidades, da proteção da diversidade cultural, 

do rigor e honestidade cultural, da transparência e assunção de responsabilidades. 

 Competência, qualidade e excelência: toda a comunidade do IPG assume um compromisso 

com os mais elevados padrões de qualidade intelectuais e éticos, no ensino e na aprendizagem, 

na formação e na investigação, bem como na prestação de serviços e na conduta em todas as 

atividades com particular relevância no desenvolvimento e impacto positivo na vida dos 
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estudantes. 

 

Figura 10: Cultura e Valores Institucionais 

 

 Inovação, criatividade e empreendedorismo: o desenvolvimento do IPG passa por promover 

novas abordagens, responder de modo crítico e criativo aos desafios internos e externos, 

racionalizar e rentabilizar recursos e processos. 

 Pluralismo, partilha e coesão: o IPG promove a cooperação e o intercâmbio em todos os 

domínios, considerando essencial alicerçar as relações inter-escolas, congregar vontades e 

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

Equidade, 
Integrdade e 

Responsabilidade 

Competencia, 
qualidade e 
excelência 

Inovação, 
Criatividade e 

Empreededorismo 

Pluralismo, partilha 
e coesão 
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1.2. Breve caraterização do ambiente interno e externo  
 

A análise dos fatores externos, ou da envolvente do IPG, tem como objetivo identificar e 

prever as alterações que se produzem em termos da sua realidade atual e comportamento 

futuro. Estas mudanças devem ser identificadas em virtude de que elas podem produzir um 

impacto favorável sobre a instituição (oportunidade) ou adverso (ameaça). Há pois que 

preparar-se para aproveitar as oportunidades ou para combater as ameaças, num contexto 

actual de profunda incerteza, quer ao comportamento da economia, quer de organização do 

sistema de ensino superior, quer ainda nas políticas públicas implementadas. 

Atravessado um período de reformas quer ao nível da administração pública, quer ao nível de 

próprio ensino superior, com o regime jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), o 

estatuto da carreira docente, o processo de acreditação e avaliação do ensino superior, a 

legislação referente às carreiras do Ensino Superior Politécnico o reajustamento por via das 

orientações orçamentais para 2018, um dos fatores determinantes para os próximos anos será 

o reposicionamento e funções do Ensino Superior e as capacidades criativas e de gestão que 

permitam a sua sustentabilidade e afirmação no panorama social, em particular na área da 

educação e formação.  

Existindo algumas iniciativas que têm contribuído positivamente (Estatuto do Estudante 

Internacional, programa “+ Superior e financiamento para a investigação nos Politécnicos), 

urge que sejam instituídas políticas diferenciadas e proactivas para mitigar a continuidade da 

redução de candidatos ao ensino superior, por via da evolução demográfica, em particular nas 

regiões interiores e o esforço maior das famílias na educação, o que tem originado 

consequências penalizadoras nas instituições de ensino superior, em particular do interior do 

país. 

O cenário de crise financeira vivido e as trajectórias que se alinham exigem uma maior 

proatividade das instituições e dos seus docentes e funcionários, que permitam diversificar as 

fontes de financiamento, não pondo em causa o funcionamento da Instituição. No entanto, 

não deixará de constituir uma oportunidade para um novo repensar destas organizações, do 

seu papel na sociedade moderna e da sua forma de funcionamento com os diferentes 

parceiros e com as novas funções que se lhe exigem. Neste contexto o desafio será de 

qualificação, redução de custos e ganho de funcionalidade, procurando fortalecer redes de 

cooperação e efetiva articulação com o sistema produtivo e com as outras IES promovendo 

sinergias e redes de colaboração ativas. 
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O desempenho docente terá que ser reavaliado e reajustado à situação em que nos 

encontramos, procurando-se uma maior flexibilidade organizativa e financeira que permita, 

com menos recursos disponíveis ou com uma maior diversidade de fontes de financiamento, 

obter um melhor desempenho e uma maior qualificação e empregabilidade dos diplomados. 

Saliente-se a versatilidade formativa a desempenhar e a consequente capacidade para 

dinamização de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade, que terão que ser 

promovidas pelas instituições de ensino superior. 

Os resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior nos últimos dois anos 

mostram uma estabilização do número de novos alunos matriculados quando comparado com 

os anos anteriores, com uma recuperação positiva neste ultimo ano, o qual julgamos poder 

manter em 2018/19. Importa todavia recordar que este ano existiu um aumento do número 

de novos alunos colocados no ensino superior, em relação aos últimos anos, fator que 

beneficiou no conjunto todas as IES, aliado ao incremento do numero de estudantes 

internacionais. Não obstante, o IPG acabou por, no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior, obter o melhor resultado (em termos de taxa de ocupação de vagas) de todos os 

Politécnicos do interior, o que não deixa de ser um facto a assinalar. Neste contexto a 

Instituição reforçou o seu posicionamento, evidenciando maior capacidade de atrair alunos e 

alcançar taxas de ocupação mais elevadas. 

Neste cenário exige-se uma enorme mobilização dos recursos disponíveis, nomeadamente no 

que diz respeito aos serviços e ao corpo docente, quer na lecionação nas diferentes Escolas do 

IPG, quer na prestação de serviços à comunidade, quer ainda na investigação em rede e 

transferência de conhecimento. O incremento da prestação de serviços e a crescente 

aproximação à comunidade constituem orientações estratégicas a reforçar e melhorar, 

constituindo para algumas formações a única forma de suster docentes e técnicos, aliando 

uma maior capacidade de promover candidaturas a programas nacionais e internacionais, que 

permitam suster a investigação, a transferência de conhecimento e o financiamento 

institucional. Esta situação tem ganho significado nos últimos três anos, com a participação do 

IPG em diversas candidaturas e no alargamento de redes de cooperação e colaboração criadas. 

Com base na análise da envolvente podemos identificar um conjunto de ameaças e 

oportunidades relativamente ao IPG que se colocam no horizonte do Plano de Ação 

apresentado e que têm constituído argumentos de discussão e negociação com os diversos 

parceiros (Quadro 1).  
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

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

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

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

Novo quadro de apoio comunitário 2014-20 e 
programas de apoio á formação especializada, 
capacitação técnica e qualificação de recursos. 

Ligação e cooperação com a Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. 

Potencialidades de reforço da capacidade de 
transferência de tecnologia decorrente das 
exigências legais e técnicas. 

Aumento das exigências de habilitação e 
qualificação técnica para o exercício das 
profissões. 

Oferta crescente de cursos profissionais e 
vocacionais no ensino secundário. 

Formação na área do turismo e hotelaria, detendo 
a única Escola Superior do interior do país 
vocacionada para a formação nestas áreas. 

Crescentes exigências sociais de cuidados de 
saúde de qualidade. 

Aproveitamento de programas da União Europeia, 
para desenvolvimento de projetos com a 
comunidade. 

Incremento da mobilidade de estudantes e 
professores por via de programas financiados. 

A valorização das formações técnicas e aplicadas. 

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

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

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

Constrangimentos demográficos conferidos pela 
tendência para o despovoamento. 

Surgimento de novas formações a nível nacional 
concorrentes á oferta formativa detida no IPG. 

Ausência de políticas educativas governamentais 
claras e estáveis e de reequilíbrio territorial. 

Condições económicas das famílias com 
repercussões no prosseguimento de estudos 
superiores. 

Alargamento de oferta formativa similar em 
Instituições de Ensino Superior próximas. 

O abandono precoce dos alunos do ensino 
superior por via de incapacidade financeira. 

Os elevados valores de desemprego na 
atualidade, em particular na população jovem 
com formação superior. 

A saída de população das regiões de baixa 
densidade em direcção ao litoral e estrangeiro. 

Quadro 1: Oportunidades e ameaças 

Relativamente às oportunidades que a envolvente oferece constituem possibilidades 

existentes ao nível externo da instituição, e que, se aproveitadas, ocasionariam vantagens 

importantes, às quais a Instituição tem estado atenta e promovida ações estratégicas para a 

sua efetivação, com resultados no alargamento de parcerias e colaborações, participação em 

projetos, alargamento geográfico da procura de oferta formativa e incremento da prestação 

de serviços. No tocante ás ameaças, algumas de carácter estrutural, procura-se encontrar 

mecanismos de inversão, com readaptação das formações, alargamento das áreas de 

recrutamento de estudantes, apoio social, entre outras. 
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Devemos também identificar-se as situações ou condições endógenas da instituição que se 

repercutem no cumprimento dos objetivos. Nesta análise incluem-se as debilidades internas 

(pontos fracos), relacionadas com as barreiras que, não sendo eliminadas, limitarão ou 

perturbarão o desenvolvimento de alguns pontos fortes do Instituto. Por outro lado, as forças 

internas (pontos fortes) dizem respeito a elementos do Instituto baseados em recursos e 

capacidades que lhe podem proporcionar a liderança em determinadas áreas (Quadro 2). 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Instalações bem equipadas e serviços de 
proximidade. 

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

Relacionamento entre docentes e estudantes, 
caraterizado por uma grande proximidade e 
informalidade. 

Aposta no desenvolvimento dos recursos 
humanos e sua qualificação académica e 
profissional. 

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

Boas acessibilidade ás diversas escolas instaladas 
no Campus do Zâmbito e em Seia. 

Cultura de qualidade decorrente da certificação 
do Sistema Interno de Garantia de Qualidade. 

Existência de laboratórios com capacidades 
técnicas para o desenvolvimento de investigação 
e prestação de serviços. 

Existência de uma oferta qualificada de 
residências, cantinas e bares. 

Atividades de investigação e desenvolvimento 
experimental com expressão internacional ainda 
baixas. 

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

Dependência da formação inicial no 
financiamento das atividades do IPG. 

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

Taxas de insucesso e abandono escolar ainda 
significativas. 

Perceção do ensino Politécnico junto da  
população 

Incorporação de novos métodos e ferramentas de 
trabalho/ensino, face aos novos públicos e 
desafios societais 

Mobilidade dos docentes e discentes em projetos 
e programas internacionais. 

Capacidade instalada em residências e serviços de 
apoio social. 

Disponibilidade orçamental para renovação de 
equipamentos e manutenção do edificado. 

Elevados custos com energia, em resultados das 
necessidades de aquecimento e climatização dos 
espaços. 

Quadro 2: Pontos fortes e pontos fracos 

 

1.3. Oferta formativa 
 

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

Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrados. Tem-se registado um acréscimo 

da oferta em CTeSP, ainda que abaixo das expectativas, bem como de formações de 2º ciclo, 
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dando resposta às necessidades de qualificação existentes, afirmando-se como uma 

verdadeira instituição de Ensino Politécnico, fomentando um ensino e investigação 

tendencialmente aplicado.  

No presente ano letivo pretende-se ajustar e diversificar a oferta de CTesP, uma maior 

articulação com as empresas e Escolas da região através da REPBSE, Rede de ensino 

Profissional das Beiras e serra da Estrela, promovido pelo IPG, procurando fortalecer a ligação 

com os Agrupamentos de Escolas e Escolas profissionais, na divulgação da oferta formativa e 

dos diferentes percursos formativos, bem como criar formações de reconhecido interesse para 

o sector industrial, em particular na industria automóvel, e no sector turístico, face ao 

crescimento do mercado e exigências de qualificação profissional. 

Um destaque para a proposta de criação de um CTeSP de Especialista para a Indústria 

Automóvel numa parceria muito estreita entre o IPG e 4 empresas do setor da região da 

Guarda, o qual conta ainda com o envolvimento e cooperação da Câmara Municipal da 

Guarda. 

A divulgação da oferta formativa será ampliada em termos nacionais e internacionais, com 

presença em feiras e certames próprias, promovendo uma maior proximidade junto dos 

estudantes e Escolas. A internacionalização terá maior expressão, com a celebração de 

diversos protocolos de cooperação, em particular nos países da lusofonia, potenciando assim o 

alargamento da procura internacional, que vem ganhando dimensão nos últimos anos. 

A estabilização do corpo docente e sua qualificação, com a conclusão de Doutoramentos e 

maiores capacitações científicas e tecnológicas, nas diversas áreas do conhecimento e da 

formação da Instituição, criam bases alargadas para uma maior capacidade de promover 

formação e de reforço da acreditação dos diversos ciclos de estudos. 

O Quadro 3 resume a oferta formativa do IPG no ano letivo em curso (2017/18) e prevista para 

2018/19: 
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Escolas 

Tipo de formação para o ano lectivo 2018/19 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais Licenciaturas Mestrados 

Escola Superior de 
Tecnologia e 
Gestão (ESTG) 

Cadastro Predial 

Contabilidade e Fiscalidade  

Desenvolvimento de Aplicações Informáticas  

Design e Fabrico Digital  

Energias Renováveis e Eficiência Energética  

Gestão Clínica Administrativa  

Gestão e Comércio Internacional  

Gestão e Inovação de Produtos Endógenos 

Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center  

Manutenção Industrial Eletromecatrónica  

Cibersegurança 

Testes de Software  

Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center 
Técnico Especialista para a Indústria Automóvel* 

Contabilidade 

Design de Equipamento  

Engenharia Civil  

Energia e Ambiente  

Engenharia Informática  

Engenharia Topográfica  

Gestão  

Gestão dos Recursos Humanos 

Marketing  

 

Gestão 

Computação Móvel 

Marketing e Comunicação 

Sistemas Integrados de Gestão 

Construções Civis 

Escola Superior de 
Educação, 
Comunicação e 
Desporto (ESECD) 

Acompanhamento de Crianças e Jovens 

Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos 

Desportos de Montanha 

Gerontologia 

Comunicação Digital 

Repórter de Som e Imagem 

Animação Sociocultural  

Comunicação e Relações Públicas  

Comunicação Multimédia 

Desporto 

Educação Básica  

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

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

Ciências do Desporto 

Educação e Organização de 
Bibliotecas Escolares 
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Escola Superior de 
Turismo e 
Hotelaria de Seia 
(ESTH) 

Cozinha e Produção Alimentar 

Turismo, Saúde e Bem-estar* 

 

Gestão Hoteleira 

Restauração e Catering 

Turismo e Lazer 

Gestão e Sustentabilidade no 
Turismo5 

 

Escola Superior de 
Saúde (ESS) 

 Enfermagem 

Farmácia 

Enfermagem Comunitária 

Enfermagem de Saúde Infantil e 
Pediatria 

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

Quadro 3: Oferta formativa do IPG em 2017/18 

 

 

 

 

  

 

                                                           
5 Curso criado e ministrado em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria. 
*Cursos que aguardam aprovação pela DGES 
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Relativamente às mobilidades internacionais, nomeadamente no âmbito do programa Erasmus 

há que considerar significativos aumentos nos últimos anos na participação em outgoing e 

incoming consolidando a internacionalização da instituição, potenciado a articulação com 

outras IES e fortalecendo fluxos de estudantes, Docentes e Investigadores. Essa dinâmica tem 

promovido o aumento dos alunos a Estudar no IPG, com todos os efeitos multiplicadores que 

impactam na sociedade e economia regional. 

Assinale-se, que tem sido promovida uma maior articulação entre os politécnicos por via do 

CCISP e dos Politécnicos do Centro, potenciando sinergias de trabalho e incorporando novas 

dinâmicas e articulações em redes colaborativas. Como primeira observação, há a assinalar o 

alargamento das parcerias, com a renovação e formalização de novos acordos com instituições 

congéneres, ampliando as áreas de ensino/formação abrangidas, que em 2018 se prevê 

levaram à existência de uma rede de cerca de mais de 150 entidades parceiras, repartidas 

pelos 5 continentes em mais de 40 países, cuja intenção é de se continuar a ampliar e expandir 

com efeitos concretos ao nível de formações com dupla titulação. 

Esta situação tem permitindo que o IPG seja hoje coordenador de projetos, com a obtenção de 

financiamentos para a sua atuação, nomeadamente: Projeto Tempus - SEHUD - Architecture 

and Sustainable Development Based on eco Humanistic Principles &Advanced Technologies 

Without Losing Identity; Projeto Erasmus+  TELESEICT – Teaching and Learning in Special 

Education with Information and Communication Technologies; Projeto Erasmus + Integrated 

Football -The new frontier of Sport for All e Projeto de Internacionalização do Ensino Superior 

Politécnico, financiado pelo Portugal 2020, em colaboração com outros Institutos Politécnicos 

do País. 
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1.4. Número de estudantes inscritos nos últimos 3 anos 
 

No ano letivo em curso, encontram-se inscritos em cada unidade orgânica e por tipo de curso, 
os seguintes alunos6: 

Escola 
Em CTeSP Em Licenciaturas Em Mestrados e PL 

Ano 
Letivo 

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 

ESTG 106 121 106 748 764 898 197 144 131 

ESECD 100 138 141 544 559 668 70 67 39 

ESTH 22 39 17 242 236 300 8 16 6 

ESS -- - - 497 483 516 57 31 47 

Totais IPG 228 298 264 2031 2042 2382 332 258 223 

∆ % 16/17 a 
17/18                                  -11,4%               +17,2%                      -13,6% 

Quadro 4: Número de estudantes inscritos de 2015/16 a 2017/18 

 

Em resumo, os números atuais mostram que, relativamente ao ano letivo 2016/17, o número 

total de inscritos cresceu mais de 10% (2598 para 2869), invertendo a tendência decrescente 

verificada nos últimos anos. Este acréscimo deve-se sobretudo, e mais importante, ao 

acréscimo nos alunos de licenciatura. Para estes números contribuiu o aumento do número de 

novos alunos admitidos para o 1º ano/1ª vez, realçando-se também, pela negativa, a 

diminuição dos alunos matriculados em CTeSP e dos 2º ciclos. 

Ao nível das Unidades orgânicas o aumento do número global de alunos é comum a todas as 

escolas.  

 

                                                           
6 Dados provisórios 
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II. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 
 

Procurando definir linhas de atuação e objetivos a alcançar pela instituição, de forma 

agregadora e polarizadora das competências e capacidades detidas, estabeleceram-se quatro 

eixos estratégicos, sustentados num conjunto de objetivos. 

Os Eixos Estratégicos definem-se como os resultados mais gerais, e a longo prazo, que o 

Instituto quer conseguir no futuro. Apresentam-se de seguida os objetivos gerais, ou eixos 

estratégicos, constantes do Plano de Ação apresentado pelo Presidente do IPG relativo ao 

período 2014-2018:  

I. O eixo “Educação e formação”; 

II. O eixo “Empreendedorismo, Inovação, Investigação e Valorização do 

Conhecimento”; 

III. O eixo “Internacionalização e Mobilidade”; 

IV. O eixo “Organização e Desenvolvimento Interno”. 

 

Os objetivos são formulados para impulsionar as Forças (pontos fortes), aproveitar as 

Oportunidades, superar as Debilidades (pontos fracos) e ultrapassar as Ameaças.  

Para cada um dos eixos, são elencados um conjunto de objetivos estratégicos (Quadro 5): 

EIXOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EIXO ESTRATÉGICO I: 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

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 ativa. 

Promover formações, suportadas em modelos de aprendizagem ativa e aplicada. 

EIXO ESTRATÉGICO II: 
EMPREENDEDORISMO, 

INOVAÇÃO, 
INVESTIGAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

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

Fomentar a prática continuada de atividades de investigação e desenvolvimento, 
otimizando sinergias internas em articulação e colaboração com a comunidade, no 
âmbito de alianças estratégicas ou Redes de Conhecimento. 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia. 
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Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas inovadoras e soluções 
qualificadas às necessidades dos sectores de atividade económica. 

Aprofundar as relações externas (Instituições político-administrativas, municipais, 
académicas, empresariais e sociedade civil), reforçando a capacidade de 
intervenção e o desenvolvimento de políticas de ação e projetos. 

Estimular o empreendedorismo, fomentadas iniciativas da sua articulação aos ciclos 
formativos e interacção com os diversos atores regionais e nacionais. 

EIXO ESTRATÉGICO III: 
INTERNACIONALIZAÇÃO E 

MOBILIDADE  

Desenvolver redes e projetos de cooperação 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes 

Estimular parcerias e protocolos que coloquem a capacitação técnica e cientifica do 
IPG em diversas geografias e contextos de trabalho 

EIXO ESTRATÉGICO IV:  
ORGANIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
INTERNO 

Desenvolver programas de modernização administrativa e técnica do IPG e de 
qualificação do seu corpo de funcionários não docentes 

Consolidar o sistema de gestão de pessoas que as coloque no centro da decisão 

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

Fazer do Instituto uma organização e não apenas um conjunto de escolas, 
promovendo a centralização de serviços, processos ou funções numa perspetiva de 
obtenção de melhor otimização de recursos e eficácia 

Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das Escolas e à excelência 
da qualidade da formação 

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

Quadro 5: Eixos e objetivos estratégicos 

 

Em termos globais, os objetivos estratégicos do IPG refletem-se também no QUAR (Quadro de 

Avaliação e Responsabilização), que constitui um instrumento de ajuda à gestão, concebido 

para analisar e avaliar o desempenho dos serviços, e que o IPG tem apresentado anualmente. 

Trata-se pois de um quadro referencial sobre a atuação da Instituição e dos serviços (missão), 

dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da aferição da sua concretização e da 

explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de gestão.  
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III. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

3.1. Atividades Previstas 
 

As atividades apresentadas, resultam das iniciativas propostas pelos serviços da Presidência, 

das propostas consideradas pelas diversas unidades orgânicas, bem como de atividades e/ou, 

iniciativas identificadas pelos diversos gabinetes. Constituem um conjunto alargado e 

diferenciado de ações que visam a melhoria contínua da instituição, em torno da sua missão e 

dos desafios que se colocam ao ensino superior politécnico. 

Ainda assim, o facto de atividades não constarem neste plano, não implica que não possam a 

vir ser executadas outras atividades não previstas, sempre que elas se considerem de interesse 

para a prossecução dos objetivos gerais do IPG. 

Assinale-se, que em função do contexto de incerteza perante as politicas e orientações para o 

ensino superior, a redefinição de orçamentos e a organização da oferta formativa pós-

secundária, poderão ser operados reajustes ou modificações. 

Em suma, este documento sistematiza o conjunto de atividades e ações, que se procuram 

executar e implementar, enquadradas em cada um dos objetivos estratégicos e operacionais 

descritos no capítulo anterior. 
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3.1.1. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

A atividade formativa do IPG, centrada no estudante, deve ter como objetivo principal a 

melhoria da qualidade da aprendizagem, combatendo o abandono e o insucesso escolares. 

Para tal, são importantes os planos de ação que sejam definidos em função dos resultados do 

processo de auscultação da opinião dos alunos. A oferta deve, também, refletir as 

necessidades do mercado no que respeita aos níveis de formação, ao público-alvo, ao contexto 

da aprendizagem, aos recursos existentes e às estratégias de Ensino/Formação. Assim, tem-se 

como objectivo promover um ensino de qualidade em condições adequadas de formação, na 

perspetiva de Bolonha, promovendo uma cultura de avaliação e de qualidade, fomentado a 

inovação e a aplicação, desenvolvendo a formação integral dos estudantes que facilite a 

inserção na vida ativa. 

A estrutura e os mecanismos internos de garantia da qualidade implementados deverão 

constituir uma primeira linha, fundamental, de intervenção nos processos de avaliação. Estes 

processos devem orientar-se para a promoção e interiorização de uma cultura de qualidade 

que permeie todas as atividades desenvolvidas no interior do Instituto, sendo pois 

fundamental a consolidação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade, suportado, do 

ponto de vista conceptual no Concelho de Avaliação da qualidade e do ponto de vista 

operacional na atividade do Gabinete de Avaliação e Qualidade.   

O IPG possui hoje uma oferta formativa que, mais do que alargar, importa manter e qualificar, 

direcionando esforços para o seu desenvolvimento e consolidação, de modo a assegurar a 

qualidade das formações e o seu reconhecimento pelo mercado de trabalho. O IPG deverá 

concentrar esforços na permanente adequação das formações ás exigências dos sectores de 

atividade e procurar identificar novas formações resultantes das necessidades das mudanças 

societais, necessárias face à reconfiguração das modalidades de mestrados e da função dos 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). Assim, serão promovidos novos CTeSP para 

2018 (Técnico Especialista para a Indústria Automóvel, a lecionar na ESTG e Turismo de Saúde 

e Bem-Estar, a lecionar na ESTH) bem como uma proposta de novo ciclo de estudos de 

Mestrado na área da Saúde (Inovação e Desenvolvimento em Saúde, a lecionar na ESS em 

parceria com o IP de Bragança). 

Saliente-se, ainda, que na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 43/2014 de 18 de março, 

constituiu-se um portfólio de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP), que se procura 

enquadrar com a definição das prioridades formativas, de acordo com a auscultação dos 
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empresários, permitindo alargar a oferta existente em 2018/19, com novas propostas em área 

consideradas relevantes para a qualificação profissional, nomeadamente no turismo e na 

mecânica. 

No âmbito da A3ES, e concluída a avaliação externa durante o ano de 2016/17 da globalidade 

dos ciclos de estudo, em 2018 será realizada a avaliação institucional, bem como reiniciada o 

2º ciclo de acreditação dos cursos, haverá necessidade de providenciar durante 2018 os 

processos de manutenção da acreditação, com a submissão dos processos de renovação da 

acreditação a 13 ciclos de estudo em funcionamento: 

• ESTG: Licenciaturas em Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Topográfica, 

Marketing e Mestrados em Marketing e Comunicação e Construções Civis;  

• ESECD: Licenciaturas em Desporto e Comunicação e Relações Públicas e Mestrado em 

Ciências do Desporto;  

• ESTH: Licenciaturas em Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer, Restauração e Catering e 

Mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo 

A formação ao longo da vida é hoje uma necessidade premente que constitui uma 

oportunidade a ser considerada e potenciada pela instituição. A atividade do Centro de 

Formação Contínua que visa essencialmente oferecer formação para os professores dos 

ensinos básico e secundário, bem como a aposta nas pós-graduações deve ser incrementada e 

diversificada, e no âmbito da formação profissional deve haver estratégias de novas formações 

e colaborações que fortaleçam a competitividade da estrutura produtiva, dadas as 

necessidades crescentes de modernização das empresas e serviços da região.  

Não se vislumbrando no imediato oportunidade para ativar a Unidade de Ensino à Distância 

prevista nos Estatutos, julgamos contudo que há espaço para algumas iniciativas nesta área, 

nomeadamente através do desenvolvimento de disponibilização dos denominados “MOCC” 

(Massive Open Online Course)7. Trata-se de um tipo de Curso Aberto lecionado de forma 

gratuita e livre através da web (por meio de AVA e/ou ferramentas das Web 2.0 e/ou Redes 

Sociais) que visa oferecer a um grande número de alunos a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos num processo de coprodução. 

Perceciona-se melhorar e tornar mais efetiva a “centralização” e a coordenação das formações 

pós-graduadas e das formações para ativos através da Unidade para o Desenvolvimento do 

                                                           
7 Curso Online Aberto e Massivo 
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Interior (UDI) do IPG. Este trabalho deve envolver a promoção de parcerias com outras 

instituições de ensino e com organismos ou empresas dedicada à formação profissional, como 

é o caso do NERGA, CIMBSE, ACG, AMCB, Municipios, ADLs, IPSSs entre outros. A este nível, 

considera-se que há espaço para a diversificação e para diferentes competências, promovidas 

de forma articulada e potenciado as capacidades detidas. 

Para adequar o posicionamento do IPG às expectativas dos alunos e da região reforçando a sua 

atratividade, o IPG intensificará a sua articulação com os Agrupamentos Escolares, Escolas não 

Integradas e Escolas Profissionais da região da CIM-BSE. Para o efeito foi consolidada a “Rede 

Regional de Ensino Profissional das Beiras e Serra da Estrela -REPBSE8”, na qual o IPG 

assumirá o papel de motor desta rede que possibilitará, entre outros: 

 Direcionar o ensino para as prioridades e os interesses da economia regional e 

nacional, fazendo coincidir a oferta formativa com as respectivas necessidades; 

 Criar formações integradas envolvendo o ensino secundário, profissional, superior 

politécnico e o mercado de trabalho. 

 Potenciar a utilização de equipamentos e meios técnicos em prol de uma formação 

qualificada. 

 Mobilizar recursos humanos e materiais, de forma sinérgica, no âmbito da rede 

regional de Ensino Profissional.  

 Promover uma análise sistemática e estratégica sobre áreas de formação e cursos a 

promover em face da capacidade instalada e das necessidades potenciais de mercado. 

 Desenvolvimento de salas de aulas virtuais; 

 Reforço dos meios informáticos e sua modernização, promovendo a aplicação de 

novas ferramentas de trabalho, investigação e docência; 

 

A rede permitirá ultrapassar barreiras administrativas e institucionais, promovendo a 

complementaridade e a flexibilidade na concretização de objetivos comuns. Esta estratégia 

contribuirá também para o envolvimento de parceiros com dimensões e perfis muito diversos 

que se articularão em função das necessidades e especificidades formativas e técnico-

científicas. 

Esta atuação é tão mais relevante quanto se verifica que muitos dos alunos têm origem na 

região, e valorizam a proximidade de casa como critério de escolha da instituição de ensino. 

                                                           
8 REPBSE foi  desenvolvida através de protocolo com a escolas dos concelhos integrantes da CIMBSE e 
está suportada num portal: http://www.repbse.ipg.pt/  

http://www.repbse.ipg.pt/
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Num contexto de mudança e crescente exigência, a oferta no IPG de ciclos de estudos 

atrativos e articulados com as necessidades da região será determinante, não só para 

estabilizar o número de alunos que frequenta o IPG, bem como aumentar o número de alunos 

da região que frequenta o ensino superior, contribuindo para alcançar as metas assumidas a 

este respeito. 

A par do programa oficial “+ Superior” que visa incentivar, através da atribuição de uma bolsa 

a deslocação de alunos do litoral para as regiões do interior, divulgado na comunicação social, 

nas redes sociais e visitas às escolas secundárias realizadas anualmente, nomeadamente no 

âmbito das atividades do Gabinete de Informação e Comunicação, procura-se com outras 

entidades públicas e privadas, complementar este programa com um conjunto de bolsas 

dirigidas aos jovens da região que não são abrangidos por aquele programa. Um destaque para 

o apoio do Camara Municipal da Guarda para este fim, que se espera venha a repetir-se em 

2018. 

Continuaremos a apoiar as Associações de Estu estudantes (AAG; AE-ESS AE-ESTH), as Tunas 

(masculina e feminina) e outros grupos formalmente constituídos (como é o caso da AE dos 

Palop) nas diferentes iniciativas que promovam e difundam a imagem do Instituto e 

fomentem, igualmente, a socialização, o espírito de grupo, a diversidade e a equidade. 

As atividades ligadas com o Desporto Universitário têm verificado nos últimos três anos um 

crescente envolvimento de alunos e apoios institucional, de modo a criar condições de uma 

prática alargada de modalidades desportivas na instituição e a participação nos respetivos 

campeonatos da FADU. Os resultados alcançados, com diversas medalhas de ouro, prata e 

bronze, e o reconhecimento dos estudantes no esforço realizado e interesse nas atividades 

desportivas fomentadas (individuais e coletivas), são argumentos para reforço deste 

investimento que procura em 2018 implementar um regulamento do estudante-atleta, que 

crie condições com alguma descriminação académica positiva aqueles que representam a 

Instituição. 

Tendo em vista o desenvolvimento integral da formação dos estudantes e facilitar a sua 

inserção na vida ativa, muitas outras atividades se esperam realizar, como o sejam as visitas 

de estudo, ações de formação/sensibilização, workshops, exposições, jornadas e 

conferências  temáticas, entre outros. 
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A disponibilização de cursos livres de idiomas continuará este ano letivo, providenciando aos 

estudantes e comunidade do IPG a aprendizagem de línguas estrangeiras, factor crítico no 

mundo global e determinante também para a mobilidade internacional. 

3.1.2. EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO 

As atividades de investigação decorrem em estreita ligação com as atividades de educação e 

formação, tornando-se necessário, por conseguinte, criar as condições no Instituto para que a 

investigação possa desempenhar um papel ativo no desenvolvimento institucional e na 

qualidade da formação, integrando-a no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes, 

com especial relevância ao nível das licenciaturas e mestrados. 

A investigação e desenvolvimento, bem como a transferência de conhecimento e tecnologia, 

constituem base indispensável para a ligação com as empresas, induzindo um maior grau de 

inovação e de competitividade nas organizações e nas regiões. 

Este segundo eixo de atuação do IPG surge em grande medida associado ao papel que 

podemos desempenhar no quadro da estratégia de crescimento inteligente da Região Centro, 

promovendo iniciativa e projetos concertados com os Municipios e com as entidades públicas 

e privadas que atuam na região. 

Neste enquadramento, em que o IPG é chamado a assumir o seu papel na estratégia de 

crescimento inteligente da região Centro, o Instituto reforçará a sua atuação em articulação 

conjunta e coordenada com os seus parceiros estratégicos como a Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, as Agências de Desenvolvimento Regional e as 

Associações Empresariais e Comerciais, e no âmbito transfronteiriço com as IES de Castilla y 

Léon e Extremadura, bem como com as outras instituições de ensino superior e entidades 

administrativas. 

Assim, no âmbito da sua atividade, o IPG, através da UDI, procurará continuar a promover uma 

estratégia de atuação “Polytechnic to Business – P2B”, ou seja, promover uma relação estreita 

e coesa entre a Instituição Politécnica e o tecido Empresarial. Procuramos, assim, criar uma 

área de transferência de conhecimento e de prestação de serviços às empresas de modo a que 

lhes possamos oferecer um conjunto de serviços inovadores que contribuam para a 

transformação das indústrias tradicionais para indústrias emergentes, inteligentes e criativas, 

bem como reforçar a economia circular.  
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Assente num modelo de gestão participativo por parte dos principais atores de inovação 

regional, tais como núcleo e associação empresariais, câmaras municipais, associações de 

desenvolvimento regional, clusters e outros centros de incubação empresarial, será possível 

efetivar uma transferência de inovação que serve uma região e os agentes económicos nela 

envolvidos. 

A atuação do IPG, no contexto deste eixo, passará sobretudo, por um reforço das suas 

atividades de transferência de conhecimento e de prestação de serviços às empresas e 

instituições da região, contribuindo para a sua reestruturação e adaptação aos desafios 

económicos e sociais, promovendo o desenvolvimento da região através da inovação, da 

criatividade e o desenvolvimento tecnológico das empresas e instituições, ação essa 

enquadrável numa das principais prioridades de investimento do 2020.  

O empreendedorismo, é reconhecido como um meio privilegiado de introdução de inovação 

na economia, de promoção de processos de reestruturação dos mercados, e ainda de 

dinamização de novas respostas sociais no combate ao desemprego, designadamente por via 

do empreendedorismo social e da criação do próprio emprego. Nesta ótica, a ação do IPG, 

através da UDI em estreita sinergias com as escolas, será centrada no fomento do espírito 

empreendedor e na promoção e incentivo ao aparecimento de iniciativas empresariais, 

sejam de docentes ou discentes, incluindo: 

 Participação no projeto nacional POLIEMPREENDE, estando em estudo a possibilidade 

de, em associação com o IAPMEI e uma empresa, poder ser apresentada uma 

candidatura a fundos comunitários para o alargamento e consolidação do projeto;  

 O desenvolvimento e captação de Ideias (Lodging p2b), seguindo uma perspetiva de 

Design Centers  e dos Living Labs, pretende captar ideias de produtos ou serviços que 

sejam exequíveis e que contribuam para o desenvolvimento económico e criação de 

emprego. O IPG pretende, deste modo, criar um “large-scale demonstrator”, 

associando-se a empresas, investigadores e alunos, aplicando as suas ideias de modo a 

viabilizar a sua implementação e rentabilização posterior da atividade negocial que lhe 

está subjacente. Desta forma, o contributo do IPG estará presente através da sua 

marca “By IPG”, nos novos produtos e serviços que nasçam na região; 

 Integração em redes nacionais e internacionais de conhecimento e investigação, em 

particular na Rede Nacional de investigação da Montanha (RNIM) e na Rede Iberica 

de Investigação de Montanha (RIIM), estabelecendo ligações multisetorias e 

transversais de investigação e desenvolvimento; 
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 A aceleração e incubação de projetos de vocação empresarial – POLICASULOS - espaço 

em openspace de incubação e aceleração de projetos de vocação empresarial, 

oriundos de concursos de empreendedorismo (ex.: Poliempreende), do Lodging p2b, 

ou por proposta de empreendedores com ligação ao IPG; 

 Fomento para o desenvolvimento de projetos de investigação aplicada e sua 

candidatura a programas nacionais e europeus, potenciado as iniciativas no âmbito do 

SAICT e outras linhas de I&D da FCT. 

 A participação em projetos financiados no âmbito do Programa POCTEP, potenciando 

o estimulo à formação e qualificação de recursos humanos, inovação territorial, 

empreendedorismo, transferência de conhecimento para as empresas, valorização do 

turismo e cooperação territorial. 

 Integração em Laboratórios Colaborativos, envolvendo IES e Empresas, como é o caso 

do Laboratório Colaborativo de Montanha – LabMORE, em parceria com o IP de 

Bragança e um vasto conjunto de empresas e instituições. 

 

Será também preocupação fundamental, o domínio do empreendedorismo social, o reforço 

das organizações dessa economia, capacitando-as para uma ação mais eficaz e eficiente e o 

desenvolvimento de redes de negócio que levem à constituição de novos negócios e o alcançar 

de mercados emergentes nesta área. 

Enquadrando a sua estratégia numa política nacional e europeia de desenvolvimento regional, 

adaptando-se às estratégias territoriais definidas no documento RIS3, na orientação de uma 

smart specialization do território, o IPG deve apostar no desenvolvimento de serviços 

inovadores, através dos seus laboratórios e criar “large-scale demonstrators”, associando-se a 

empresas, com os seus investigadores e alunos e, assim, transferindo conhecimento científico 

e tecnológico às entidades regionais e nacionais, através da proatividade e sinergias das suas 

redes de parceria. 

Apostaremos em diferentes áreas do conhecimento, devido à diversidade das áreas 

formativas, dando relevo à associação de temáticas disciplinares distintas, mas 

complementares, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis, face aos desafios que se 

esboçam no quando social e económico. 

Importa referir que, estando em fase final a concretização do projeto de “capacitação 

científica e tecnológica” financiado pelo programa MAISCENTRO, o qual vai de encontro às 
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seis prioridades nucleares assumidas para o período 2014-2020 pelo Programa de Ação 

Regional, é de esperar que nos próximos anos, o IPG produza e transfira para as empresas e 

para a sociedade, os resultados esperados deste projeto de capacitação, que inclui: 

 A consolidação investigativa do Centro de Potencial e Inovação de Recursos 

Naturais; 

 A capacitação (reequipamento) do Laboratório de Análises Ambientais e de 

laboratórios técnicos associados ao Cursos Técnicos Superiores Profissionais; 

 A integração na rede internacional de prototipagem digital, criada pelo MIT - 

Massachusetts Institute of Technology;   

 A implementação de um “large-scale demonstrator”, através do 

desenvolvimento e implementação no mercado de um produto diferenciador, 

criado com base em recursos endógenos regionais. 

 Integrar o Laboratório Colaborativo de Montanha: Montanhas de 

Conhecimento. 

 Dinamizar as Redes de Investigação de Montanha – RNIM e RIIM. 

 Potenciar a Rede de Investigação Politécnica no Turismo (RIPTUR), 

desenvolvendo estratégias concertadas de investigação e formação aplicada. 

 Implementar os financiamentos obtidos nos projetos SAICT, POCTEP 

reforçando a investigação aplicada do IPG e promovendo transferência de 

conhecimento e valor para a sociedade. 

 Participar em Unidades de Investigação e Desenvolvimento, com 

financiamento pelo programa da FCT. 

 Alavancar candidaturas e projetos de qualificação e maraca territorial por via 

do conhecimento e da ciência, nomeadamente da Candidatura da Serra da 

Estrela a Geoparque Mundial da Unesco e do CET Terras de Lynce. 

Ainda que não seja previsível a sua efetiva implementação, elencam-se outros projetos, já 

sinalizados junto da CCDRC, e que se espera possam ter alguns desenvolvimentos: 

 O laboratório Open Education pretende ser um local de desenvolvimento de técnicas 

educativas sustentadas na tecnologia de livre acesso a educadores e estudantes.  

 O Laboratório de Tecnologias para a Saúde, relacionado com o conceito de Ambient 

Assisted Living - AAL (vida assistida por ambientes inteligentes), que tem vindo a 

ganhar importância na sociedade atual, surge associado ao aumento da esperança 
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média de vida, da percentagem de idosos e uma consequente urgência de melhoria de 

eficiência na prestação de cuidados de saúde.  

 O Laboratório de Investigação, Inovação e Harmonização Gastronómica, visa 

investigar, harmonizar e inovar a partir de produtos típicos da região, perspetivando a 

melhoria de hábitos alimentares e a valorização do património gastronómico regional.  

 A consolidação de trabalhos relativos ao processo de candidatura da Serra da Estrela 

a Geoparque Mundial da UNESCO, submetida em novembro de 2017, tendo o IPG 

liderado a constituição da Associação Geoparque Estrela com a missão de coordenar 

da candidatura e desenvolver os trabalhos de âmbito científico e de qualificação do 

território para a concretização do dossier e sua submissão.  

 

A ligação à sociedade civil, o investimento em parcerias e acordos regionais são fatores de 

diferenciação que criam novas exigências e uma atitude de maior abertura e competitividade. 

O mais importante, advém de se conferir ao IPG maior capacidade de intervenção, projetando 

o seu nome no meio regional, nacional e internacional. Em nosso entender, esta dimensão 

merece um lugar de destaque na estratégia de desenvolvimento do nosso Instituto.  

Atendendo aos convites formulados e aceites, o IPG continuará a ser membro ativo dos 

Conselhos Gerais dos dois Agrupamentos de Escolas da cidade da Guarda e consolidou a 

ligação com as Escolas e Agrupamentos dos 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal, 

integra a Comissão executiva da Rede Nacional de Investigação de Montanha, o Conselho 

estratégico dos Parques Naturais da Serra da Estrela e Douro Internacional, O Centro Clínico da 

Beiras, a CIMBSE, bem como um conjunto alargado de ADLs e núcleos empresariais. 

O IPG consolida a responsabilidade social de prosseguir uma política de envolvimento com a 

sociedade, em que privilegie o desenvolvimento de projetos conjuntos. As empresas exigem 

eficácia, eficiência e inovação nas respostas em tempo útil às suas solicitações. Isto significa 

que temos necessidade de uma estrutura administrativa e científica ágil, desburocratizada, 

flexível e ativa na procura, no acolhimento e na gestão de novos projetos. 

Neste contexto o envolvimento crescente do IPG com as Autarquias, Associações de 

Municípios, Núcleos Empresariais e Sectoriais, Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra 

da Estrela, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e diversas 

entidades ligadas ao Ensino, Saúde, Educação e Tecnologia, procura promover ações que 

potenciem os territórios da sua inserção, reduzindo as debilidades existentes e fomentados 

processo de maior equidade social e económica. Neste enquadramento torna-se relevante: 
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 Consolidar a participação do IPG nos projetos de Desenvolvimento Regional, como 

entidade dotada de maios técnicos e científicos para a sua execução e participação 

especializada; 

 Ampliar a rede de parcerias e protocolos com entidades administrativas e associações 

empresárias, criando ligações que fomentem a capacitação técnica e cientifica da 

região e a sua atratividade; 

 Integrar grupos de trabalho de valorização e qualificação regional, como já acontece 

na VIP BIN-SAL e em projetos no âmbito do POCTEP, FEDER entre outros; 

 Posicionar-se como centro regional na área das formações de Administração Pública e 

entidades ligadas à valorização e promoção dos territórios; 

 Fomentar os Laboratórios do IPG e o FabLab na valorização e inovação dos produtos e 

territórios. 

 Consolidar a Associação Geoparque Estrela, no âmbito da preparação de candidatura 

á UNESCO, face ao memorandum de entendimento assinado entre os 9 municipios da 

Serra da estrela e o IPG. 

 Promover a colaboração com os 15 municípios da CIMBSE, ao nível de prestação de 

serviços, desenvolvimento de estudos, participação em projetos e iniciativas de 

valorização territorial. 

 

As correntes atividades de participação em congressos e conferências por parte do corpo 

docente, bem como a organização de eventos de carácter científico, estando já prevista a 

realização de diversos congressos, jornadas técnico-científicas, conferencias e simpósios, de 

nível nacional e internacional em parceria com IES congéneres e associações profissionais. O 

destaque vai para a realização, nos dias 7 a 10 de fevereiro, das XXVII Jornadas Luso-

Espanholas de Gestão Científicas, que trarão ao IPG algumas centenas e investigadores. 

 

Também os eventos de divulgação do conhecimento científico e tecnológico, como é o caso do 

Concurso “ROBÔ BOMBEIRO”, o “Projeto de Cidadania Fiscal”, o “IPGym”, o “Guarda + 65 

anos”, “Semana da Ciência e Tecnologia”, “ISITH”, “Jornadas de Gestão, Contabilidade e 

marketing”, “Jornadas na área da Saúde”, “Jornadas de Comunicação”, “Forum Toponímia”,  

“Forum de Cibersegurança”, entre outros, serão igualmente objeto de atenção. 

 

Através da UDI, serão igualmente apoiados projetos científicos apresentados pelos docentes, 

que se enquadrem nas prioridades delineadas. Será ainda estudada a viabilidade de criar um 

Gabinete de Propriedade Intelectual, que mais do que o apoio às atividades internas, possa 
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estar disponível para apoiar os processos de registo da propriedade intelectual das nossas 

empresas e instituições. De realçar o registo de diversas patentes relacionadas com as áreas da 

informática, robótica, energia e turismo. 

 

 No âmbito da RNIM, Geoparque e Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

promover o projeto “Serra da Estrela: Montanha do Conhecimento” pretende-se com esta 

iniciativa de I&D desenvolver uma rede de responsabilidade social alcandorada no 

estabelecimento de estratégias e parcerias que visem o fortalecimento do conhecimento e da 

identidade territorial, capacitando este território de uma maior atratividade e qualidade de 

vida. Assim, constitui objeto central deste projeto o desenvolvimento de atividades 

económicas alicerçadas no conhecimento científico e tecnológico que suportem produtos e 

serviços de alto valor acrescentado e de índices de conhecimento capazes de ser colocados ao 

serviço das suas populações. 

 

A investigação será dinamizada por vários centros de investigação, nacionais e internacionais, 

tendo em consideração as seguintes linhas estratégicas:  

 Classificação e Inventariação do Património – Natural e Cultural; 

 Certificação de produtos locais que reforcem o seu valor acrescentado; 

 Desenvolver programas e ateliês de carácter educativo e/ou científico, fomentado 

projetos de investigação científica com parceiros nacionais e internacionais; 

 Recolha, caracterização e interpretação dos modos de vida típicos de territórios de 

montanha, reforçando o seu valor patrimonial e cultural; 

 Valorização das propriedades terapêuticas da montanha, por via da investigação 

aplicada e aproveitamento dos seus recursos topográficos, climáticos e botânicos; 

 Valorização de espécies, animais e vegetais, autóctones preservando o património 

biológico e fortalecendo economia local; 

 Implementação de uma estratégia turística, sustentável e de base territorial; 

 Valorização didáctica e pedagógica do território de montanha e seus recursos. 

 

A criação da “Serra da Estrela - Montanha do Conhecimento”, ancorada na ciência e na 

investigação permitirá demonstrar a diversidade de recursos capazes de fomentar uma ação 

integrada que contribua para o desenvolvimento da região de modo holístico e sistémico. 
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Procura-se assim dinamizar a Investigação Aplicada na Serra da Estrela que inclua instituições 

de ensino superior, centros de investigação e instituições da sociedade civil, apostando 

claramente em mecanismos de partilha, transferência e criação colaborava de Conhecimento. 

 

Assinale-se que no âmbito do programa de financiamento e transferência de conhecimento 

para os politécnicos foram aprovados os seguintes projetos, que, tendo-se já iniciado, terão 

continuidade durante o ano de 2018: 

 "Trails4Health: caracterização biofísica de percursos pedestres como ferramenta de 

fomento regional e promoção da saúde." 

 “Litio-A geologia como base da qualidade de vida- A sustentabilidade do Lítio na 

povoação de Gonçalo  “         

 “DermoBio- Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base nos 

recurso naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela” 

 “TreeM-Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores 

 "MediElderly-Desenvolvimento de uma Intervenção para melhorar o uso de 

medicamentos na população idosa da região centro de Portugal" 

 "GMove +: Um programa de intervenção para promover a atividade física e a 

qualidade de vida da população idosa da Guarda" 

O conjunto de iniciativas e projetos em cursos reforça a afirmação investigativa da Instituição e 

a sua capacitação para a transferência de conhecimento, em sintonia com a sua principal 

missão de qualificar os recursos humanos. 

 



Plano de Atividades do IPG - 2018 

46 
 

3.1.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE 

A internacionalização tem vindo a ser assumida como um vetor nuclear do presente e do 

futuro do nosso Instituto, cuja relevância se viu significativamente acrescida com publicação 

do Estatuto do Estudante Internacional que permite a vinda de estudantes estrangeiros para 

frequentarem todo um curso, e não apenas períodos de mobilidade.  

Estas atividades, e sobretudo a captação de novos estudantes, não são todavia consentâneas 

com políticas exclusivamente economicistas, pelo que o IPG deve estar preparado para 

assumir os encargos desta estratégia. A recente experiência relativa ao concurso de 

estudantes internacionais para o ano letivo que agora se vai iniciar, mostra que há 

potencialidades que convém explorar e que o investimento poderá ter resultados quase 

imediatos. O Brasil, México, Colômbia, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Angola 

apresentam-se, no momento, como os mercados onde o IPG mais facilmente poderá recrutar 

novos estudantes. Para o efeito será necessário desenvolver e investir em ações 

comunicacionais, fomentando e reforçando o alargamento de parcerias institucionais, 

nomeadamente com Câmaras Municipais, Governos Regionais e Embaixadas serão as ações 

mais importantes. 

Assim, o IPG deverá procurar alargar o número de redes que coordena ou integra, em especial 

aumentando acordos de mobilidade de estudantes e de estágios em todos as suas ofertas 

formativas, procurando estabelecer projetos integrados com empresas e outras entidades do 

setor privado, numa ótica de cooperação e de mútua vantagem, alargando os intercâmbios já 

existentes com o Brasil e com África, sem descurar novas áreas geográficas e novas 

oportunidades, nomeadamente na América Latina e Asia, potenciando a atratividade dos 

nossos cursos, especialmente em áreas de formação altamente competitivas no âmbito do 

novo quadro legal de acolhimento de alunos estrangeiros. 

Em termos nacionais, prevê-se o reforço do trabalho colaborativo que englobe todos os 

Institutos Politécnicos, estando prevista a realização de um Encontro dos Gabinetes de 

Relações internacionais de todos os IP prevendo-se igualmente que, de uma forma 

coordenada, os IPs da região centro possamos apresentar uma candidatura ao novo Programa 

Operacional do Centro para apoio à implementação da estratégia e ações de 

internacionalização dos politécnicos. 

Como tradução da preocupação do IPG pelo reforço da Internacionalização do IPG e da sua 

oferta formativa e do seu relacionamento internacional, particularmente ao nível da 
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mobilidade da sua comunidade, e do desenvolvimento de projetos estruturantes ao serviço da 

região e do seu tecido empresarial e cultural, as principais linhas de atuação a serem 

desenvolvidas neste eixo estratégico incluem: 

 A participação do Instituto em redes temáticas de intercâmbio no âmbito do ensino, 

investigação e empreendedorismo, em domínios em que o IPG possua massa crítica e 

capacidade de afirmação diferenciada, incluindo a participação e organização de 

“Programas Erasmus Intensivos”. Em preparação encontra-se a realização de 

programas similares, mas dirigidos a estudantes brasileiros, em parceria com 

universidades do Brasil e Institutos Federais, que incluem ainda o estabelecimento de 

programas de “Dupla Titulação”, nomeadamente nas áreas da Contabilidade e da 

Gestão; 

 O reforço da mobilidade de docentes, estudantes e não docentes no âmbito de 

programas Europeus e Internacionais, com abrangência a todas as áreas e sectores do 

Instituto, reforçando o programa de apoio financeiro à mobilidade internacional; 

 A oferta de formação em línguas estrangeiras, promovendo a crescente 

implementação do ensino de unidades curriculares em inglês, constituindo todavia, 

como pré-condição, a melhoria das competências linguísticas do corpo docente;  

 Assegurar as melhores condições de acolhimento e integração de estudantes 

estrangeiros, os quais deverão constituir-se como “embaixadores” do IPG, melhorando 

as capacidades e condições das residências e apartamentos do Campus; 

 Fortalecer as relações nas áreas da formação, na prestação de serviços e no 

desenvolvimento de estudos e projetos com os países lusófonos, como é o caso da 

parceria que o IPG integra e que visa a criação, em Timor, de 2 Institutos Superiores; 

 Promover atitudes favoráveis à mobilidade e internacionalização do corpo docente, 

desenvolvendo iniciativas como seminários internacionais, congressos e outros 

eventos, que permitam a vivência de experiências internacionais por parte da 

comunidade académica do Instituto; 

 Promover formações de curta duração no âmbito das línguas estrangeiras e de 

Português para estrangeiros; 

 Alargar e acelerar o processo de tradução e adaptação do portal WEB do IPG para 

língua Inglesa. 

 

O IPG obteve financiamento nos seguintes projetos, que permitem fomentar a sua estratégia 

de internacionalização e cooperação :  
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 Projeto Tempus - SEHUD - Architecture and Sustainable Development Based on eco 

Humanistic Principles &Advanced Technologies Without Losing Identity. 

 Projeto Erasmus+  TELESEICT – Teaching and Learning in Special Education with 

Information and Communication Technologies. 

 Projeto Erasmus + Integrated Football -The new frontier of Sport for All. 

 Projeto de Internacionalização do Ensino Superior Politécnico, financiado pelo Portugal 

2020, em colaboração com outros Institutos Politécnicos do Pais. 

 Projeto Erasmus + de Mobilidades Individuais para Pessoal Docente, Não Docente e 

Estudantes que no presente ano letivo foi apresentado pelo Consórcio Erasmus Mais, 

do quel o IPG é uma das instituições fundadoras. 

 Projeto ICM (International Credit Mobility) foi apresentado pelo Consórcio e visa a 

mobilidade docente e de estudantes de e para países não europeus. 

Estes projetos permitem consolidar a internacionalização da instituição e o trabalho em rede 

com outras IES e parceiros, promovendo uma maior mobilidade de docentes, investigadores 

Estudantes e Funcionários. Consequentemente potencia-se o trabalho colaborativo, em 

projetos e investigação aplicada, fortalecendo a afirmação do IPG, enquanto Instituição de 

Ensino, Investigação e Transferência de conhecimento. 
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3.1.4. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO 

No modelo organizacional e estatutário atual, o Instituto deve estar dotado de uma estrutura 

organizativa em que a responsabilidade e a decisão estejam organizadas de forma partilhada. 

Isto requer o reconhecimento e respeito pela competência dos diferentes órgãos e a 

delegação de competências nos órgãos de gestão das Escolas, de modo a proporcionar um 

desempenho institucional eficiente, sem todavia nunca deixar de perder de vista o todo, em 

favorecimento das partes. 

Para além das regras, auditorias e inspeções, a que por lei estamos sujeitos, e que, como é 

evidente, temos de cumprir, pretendemos acelerar e consolidar a implementação do sistema 

de controlo interno, através do desenvolvimento de ferramentas informáticas e, sobretudo, 

da formação adequada dos recursos humanos. O Conselho de Gestão, com as competências 

que lhe são atribuídas pela lei e pelos Estatutos, terá de conduzir a gestão, em particular no 

que diz respeito à parte financeira e aos recursos humanos, com o maior rigor possível, 

evitando desperdícios e rentabilizando os meios disponíveis. 

Face aos esforços e investimentos efetuados ao nível da formação dos docentes e do 

desbloqueio dos mecanismos de progressão dos docentes, a contratação de especialistas ou 

individualidades de reconhecido mérito profissional como docentes convidados, a tempo 

parcial, para além de constituírem um fator de enriquecimento de competências, deverão, no 

futuro, ser um importante instrumento de fortalecimento e prestígio do IPG, no que diz 

respeito à composição do seu corpo docente. Neste contexto a instituição procurará, em 

simultâneo, a abertura de concursos para reforço das áreas de formação emergentes, quer de 

adjuntos, quer de coordenadores, capazes de consolidar e qualificar a missão de formação e 

investigação do IPG. 

Ao nível da Ação Social serão tomadas as medidas mais adequadas para garantir um 

desempenho sensível e adequado às realidades, sem prejuízo da sua eficiência e 

sustentabilidade. Ao nível alimentar mantem-se o modelo de gestão/exploração que tem sido 

seguido ao nível do serviços de Cantina, funcionando com os recursos humanos e meios dos 

SAS. Ao nível dos bares, mantem-se á o modelo de concessão da sua exploração, que se 

iniciou em janeiro de 2015, prevendo-se no início do ano de 2018 o lançamento de novo 

concurso para renovação desta concessão. Prossegue a preocupação com a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados, a satisfação dos seus utentes e uma política de preços 
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“controlados” de um “cabaz de bens” que se consideram essenciais, assim como uma oferta 

de venda em máquinas, que permite a qualquer hora os utentes acederem a bens alimentares. 

Considera-se ser preciso reforçar um conjunto de medidas transversais a todas as unidades 

que possam servir de suporte ao desenvolvimento integrado da nossa instituição, incluindo-se 

neste eixo: 

 Continuar a apostar na formação profissional dos funcionários não docentes do 

Instituto, através de uma melhor articulação entre os funcionários e as chefias diretas, 

de modo a reforçar as suas competências e a dotá-los de ferramentas para um 

desempenho profissional de qualidade, a par de um desenvolvimento pessoal 

equilibrado; 

 Abrir concursos para chefias intermédias, e outras categoriais que se considerem 

adequadas, previstas nos estatutos e regulamento orgânico do IPG de 2017; 

 Reposicionar nas carreiras os funcionários por via de mobilidade e de acordo com o 

seu mérito. 

 Abrir concursos para técnicos superiores e assistentes operacionais nas áreas 

deficitárias do IPG, como resultado de aposentações ou novas funções e atividades 

promovidas pela instituição nas áreas socias, desportiva e de manutenção. 

 Adequar o número de colaboradores às reais necessidades de cada uma das unidades 

orgânicas e serviços, eliminando tarefas repetitivas mas dotando-os de recursos em 

número, qualificações e categorias profissionais adequadas. Neste contexto, em 2018 

espera-se a conclusão do concurso para constituição e uma reserva de recrutamento 

de assistentes operacionais que reforcem e assegurem as tarefas de limpeza  e 

manutenção; 

 Tornar o processo de avaliação do pessoal – quer docente, quer não docente – um 

instrumento efetivo de reconhecimento do desempenho e do mérito. Fruto deste 

instrumento e das indispensáveis alterações legislativas, espera-se eu em 2018 seja 

possível proceder aos reposicionamentos remuneratórios do pessoal docente e não 

docente; 

 Serão substituídos os apoios à qualificação do corpo docente (obtenção do 

Doutoramento), por incentivos que premeiem a produção científica de qualidade e 

sobretudo as ações e projetos de transferência de conhecimento e prestação de 

serviços para a sociedade; 
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 A abertura de concursos para o pessoal docente deve decorrer de forma controlada, 

em função das disponibilidades financeiras, sem prejuízo de ser garantido o equilíbrio 

entre as diferentes categorias, áreas científicas e de formação, de forma a alcançar os 

rácios previstos na lei e que podem condicionar a acreditação externa dos cursos; 

 Continuar o esforço de promoção da melhoria da acessibilidade das instalações e dos 

equipamentos do Instituto a pessoas com deficiência.  

 Fruto de uma candidatura apresentada ao Centro 2020, espera-se em 2018 investir 

cerca um pouco mais de 400.000€ em aquisição de equipamentos (informáticos e 

laboratoriais) indispensáveis para uma formação prática de qualidade dos CTeSP; 

 Promover a melhoria contínua das condições oferecidas pelos serviços de Ação Social 

do Instituto, estando já prevista a atualização da rede wireless das residências; 

 Definir um sistema que permita o acompanhamento permanente dos indicadores de 

gestão já existentes e o desempenho das atividades e serviços do Instituto; 

 Promover uma política de gestão orçamental sustentável, nomeadamente, 

fomentando a obtenção de novas fontes de financiamento e utilizando de forma 

racional todos os recursos que o Instituto tem ao seu dispor - Candidatura para 

financiamento complementar dos novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, 

Candidaturas a programas de Cooperação Territorial (POCTEP), Cadidaturas ao 

Turismo (Turismo Centro e CCDRC), Candidaturas a Programas de 

Empreendedorismo;  

 Manter o apoio ao trabalho da Provedora de Estudante, assegurando condições 

necessárias ao desenvolvimento da sua acção e iniciativas; 

 Criar o gabinete de enfermagem para apoio á Comunidade do IPG em sitónia com as 

consultas de medicina curativa implementadas; 

 Fomentar e potenciar as acções do Gabinete de Apoio ao Estudante  Gabinete de 

Multiculturalidade, reforçando a ligação dos alunos com a comunidade académica e o 

tecido social  da região. 

 Apoiar o desenvolvimento e a ação da Biblioteca através de uma gestão integrada dos 

seus recursos que tenha em atenção as especificidades das suas extensões, com a 

preocupação de responder à necessidades de atualização do acervo bibliográfico 

proposto pelos docentes; 

 Apoiar o Centro de Informática do IPG, assegurando a ampla acessibilidade e 

disponibilidade dos recursos e serviços de informática e da rede em condições 

adequadas de desempenho, capacidade e segurança e garantindo a sua permanente 

adequação às necessidades da comunidade académica do Instituto. Conscientes da 
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rápida obsolescência das tecnologias e sistemas informáticos, das exigências e 

solicitações cada vez maiores, e da insuficiência dos recursos humanos disponíveis, 

serão desencadeados os mecanismos tendentes ao recrutamento de novos 

colaboradores para esta área; 

 Desenvolvimento e ampliação de funções da plataforma de Gestão Académica 

"Sigarra"; 

 Desenvolvimento de Plano de formação para pessoal docente e não docente em 

anexo) para os vários serviços do IPG; 

 Manter e melhorar o sistema de comunicação interna, promovendo a 

disponibilização, a todos os interessados, de toda a informação adequada sobre as 

decisões tomadas, nomeadamente nos órgãos centrais do Instituto (Presidente, 

Conselho Geral, Conselho Superior de Coordenação, Conselho de Gestão, Conselho de 

Avaliação e Qualidade, etc); 

 Estabelecimento de parcerias do sector II e III, com o objetivo de criar condições 

favoráveis à aquisição de produtos e serviços importantes para os estudantes, pessoal 

docente e não docente. 

 

As infraestruturas de aprendizagem constituem-se conjugando o espaço físico com a 

capacidade dos professores e o seu envolvimento nas atividades de ensino, investigação e 

extensão. As deficiências estruturais podem muitas vezes afetar o rendimento dos alunos e 

dificultar o trabalho dos professores. De facto, a necessidade de boas infraestruturas não 

termina apenas nos objetos ou equipamentos específicos de cada área, de cada laboratório, 

ela abarca toda a instituição, desde a entrada até a saída e passa por áreas de lazer, 

alimentação e sustentabilidade. 

Para 2018, os financiamentos do POSEUR serão canalizados para a eficiência energética e 

obras de apoio, cabendo ao IPG com verbas próprias promover pequenas obras e 

manutenções, sendo as eventuais intervenções sobretudo de reparação ou melhoramento de 

pequenos espaços à exceção da ESTH, edifício Central, arruamentos e canalizações da ESS e 

Piscina do IPG, onde a urgência das intervenções exige outros esforços. Ao nível dos 

melhoramentos consideram-se prioritário o seguinte: 

 continuação da recuperação e adaptação das instalações da Escola Superior de 

Saúde, nomeadamente a recuperação dos espaços da antiga cozinha bem como a 



Plano de Atividades do IPG - 2018 

53 
 

adaptação e o apetrechamento de laboratórios/salas de simulação, específicos ao 

ensino da enfermagem e das praticas de farmácia;  

 Estruturação e equipamento de laboratórios e oficinas de apoio aos Cursos de 

Técnicos Superiores Profissionais e de apoio à prestação de serviços à comunidade, 

que venham a ser financiados pelo novo Programa Operacional do Centro; 

 Cobertura da ESTH e melhoria das salas e auditório; 

 Melhoria da sinalética/informação do campus que identifique as unidades orgânicas, 

os espaços/equipamentos, os laboratórios e os serviços; 

 Conservação e reabilitação da rede viária do Campus do IPG e arruamentos da ESS; 

 Qualificação e melhorias de acessos e gestão energética da Residência em Seia em 

articulação com a Autarquia local – Apresentação de candidatura ao POSEUR; 

 sistema de informação e vigilância ativo e suportado nas tecnologias de informação e 

comunicação campus e residências dos SAS/IPG; 

 Manutenção do edifício da Associação Académica da Guarda; 

 

Em termos de eficiência energética, e com a aprovação da  Candidatura PROSEUR 2017– 

Campus IPG + Residências, vai proceder-se durante 2018 e 2019 à implementação de 

sistemas de gestão energética,  de equipamentos de calor suportados em energias 

renováveis, equipamentos térmicos e fotovoltaicos, bem como substituição total de toda 

a iluminação por LED, que permitam uma redução substancial dos gastos com energia, 

promovendo um projeto integrado e sustentado, que permite colocar o IPG como 

referencia nacional em eficiência energética e uso de energias renováveis. 

 

Ao nível da formação o IPG estruturou um conjunto de acções de formação, capazes de 

promover a qualificação dos seus recursos nas áreas consideradas como mais deficitárias 

ou naquelas em que as novas ferramentas de trabalho ou exigências administrativas, 

académicas ou financeiras implicam incremento e conhecimentos e novas competências. 

Neste enquadramento estão identificadas 36 ações de formação para o biénio 2018-19 

(anexo III), possibilitando a qualificação em diversas área e níveis, de acordo com as áreas 

de trabalho e atução na Instituição. 
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3.2. Recursos 

3.2.1. Recursos Humanos 
 

Os recursos humanos previstos à data de 31 de Dezembro de 2017 são de 360, repartidos por 

163 não docentes e 207 docentes. Para 2018 prevê-se o alargamento de pelo menos mais 5 

colaboradores, que permitam responder às necessidades de serviço e colmatar saídas de anos 

anteriores, quer por términus de contrato, quer por aposentação. Ao nível dos docentes (ETI) 

verifica-se uma estabilidade do corpo docente, quer em número, quer na relação contratual 

com a instituição. 

 

Cargo/carreira/categoria 

Efetivos considerados a 
31/12/2017 Efetivos Previstos para 2018 

SAS IPG SAS+IPG SAS IPG SAS+IPG 

Presidente   1 1   1 1 
Vice-presidente   2 2   2 2 
Administrador 1 1 2 1 1 2 
Diretor de Serviços   1 1   1 1 
Chefe de Divisão     0   1 1 
Técnico superior área jurídica   1 1   1 1 
Técnico superior área de BAD   1 1   1 1 
Técnico superior 3 21 24 3 19 22 
Especialista de informática   7 7   8 8 
Técnico de informática   1 1   1 1 
Coordenador técnico   1 1   1 1 
Coordenador de Gabinete  0 0  2 2 
Assistente Técnico 3 44 47 3 47 50 
Encarregado de pessoal auxiliar 3 1 4 3 1 4 
Assistente operacional 38 33 71 38 33 71 

Total 48 115 163 48 120 168 

 
Quadro 6: Recursos humanos – Funcionários não docentes 

 
Relativamente ao pessoal docente, os dados são constantes no Quadro 69 e permitem 

identificar uma estabilidade do corpo docente, com tendência para o decréscimo do pessoal 

docente em regime de tempo parcial e um acréscimo de Professores Adjuntos por via da 

conclusão de Doutoramentos, bem como de novas contratações para suprir carências 

diagnosticadas nas avaliações da A3ES. O número de Professores Coordenadores terá também 

                                                           
9 Incluem os docentes que se encontram em funções dirigentes 
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tendência em aumentar, como resultado do progresso académico-cientifico obtido e 

superação de carências em termos de coordenação e áreas científicas. 

 

A previsão para 2018, nomeadamente em termos da composição de algumas categorias 

(professores adjuntos, assistentes e pessoal docente convidado) é em grande parte incerta e 

condicionada pela conclusão, ou não, do doutoramento, por parte de alguns docentes 

abrangidos pelo período transitório. 

 

Categorias 
Efetivos considerados a Dezembro de 2017 Previsão 

2018 

ESECD ESTG ESS ESTH IPG IPG 

Prof. Coordenador Principal 1 0 0 0 1 1 
Prof. Coordenador 4 9 3 1 17 20 
Prof. Adjunto 30 62 18 9 116 120 
Prof. Adjunto Equiparado 0 1 0 0 3 3 
Prof. Adjunto Convidado 5 10 14 7 36 34 
Assistente 5 3 1 0 9 9 
Assistente Equiparado 3 12 0 1 19 14 
Assistente Convidado 2 1 3 3 9 9 

Total docentes 50 98 39 20 207 210 
Total docentes em % 24,15% 47,34% 18,84% 9,66% 100,00%   

Total docentes ETI 46,96 92,63 29,81 15,95 185,35   
Total docentes ETI em % 25,34% 49,98% 16,08% 8,61% 100,00%   

 
Quadro 7: Recursos humanos – docentes 

 

3.2.2. Recursos Financeiros 
 

Quanto aos recursos financeiros, há que notar que para 2018, os recursos financeiros serão 

previsivelmente superiores aos de 2017, face aos recursos afetos no ano anterior, agravados 

pela reposição de vencimentos em cursos, inclusão na carreira de Docente por via do DL 

45/2016 e reposicionamentos remuneratórios, o que irá implicar maior disponibilidade 

financeira para o cumprimento dessa medida. 

Tendo em conta os pressupostos que estiveram na base da execução de orçamentos, importa 

desde já ter em consideração que a dotação do Orçamento de Estado terá que 

necessariamente ser objeto de reforço, à semelhança do ocorrido nos últimos 2 anos, 

porquanto não foram tidos em consideração o aumento da despesa por via do aumento do 
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salário mínimo e os reposicionamentos remuneratórios, para além do impacto que persiste do 

“regime transitório”.   

Refira-se ainda que o IPG, por força do seu desequilíbrio financeiro, é uma das instituições de 

ensino que se encontra sujeita ao acompanhamento do Grupo de Monitorização e de Controlo 

Orçamental das Instituições de Ensino Superior Público, criado pelo nº 5 do artigo 26º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março. 

Assim, mais do que o rigor dos números, importa ter presente o seguinte: 

i) A dotação do OE, como vem sendo recorrente é insuficiente para garantir as 

despesas com pessoal (cobre cerca de 80%), sendo por consequência necessário 

recorrer a receitas próprias, maioritariamente representadas pelas propinas pagas 

pelos estudantes; 

ii) Por via da transição automática de categoria decorrente da aplicação do “período 

transitório” aplicável aos docentes, prevê-se um aumento dos encargos com 

remunerações, exclusivamente motivado por este regime; 

iii) A reposição dos cortes nas remunerações salariais e o descongelamento dos 

reposicionamentos remuneratórios (estimados, para 2018, em 90.000€) obriga a 

um incremento da despesa com remunerações do IPG; 

iv) Dada a rigidez da despesa, serão promovidos esforços de adequação da 

composição do corpo docente e da diversificação das fontes de financiamento, por 

via da prestação de serviços, desenvolvimento de projetos e respetiva candidatura 

a fundos nacionais e europeus; 

v) É ainda de referir que aos valores constantes nos mapas aprovados pela Lei do 

Orçamento de Estado, que se resumem na página seguinte, haverá que somar 

verbas provenientes de várias candidaturas a fundos nacionais e europeus, já 

aprovadas ou em fase de aprovação, nomeadamente:  

a. financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais ao POCH 

(Programa Operacional do Capital Humano) e PO Centro 2010;  

b. projetos de I&D aprovados no âmbito do programa de valorização dos 

politécnicos; 

c. projeto da internacionalização dos institutos politécnicos e do projeto 

Poliempreende; 

d. financiamento do PO Centro 2020 para aquisição de equipamentos para os 

CTeSP; 
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e. Outros projetos aprovados (POCTEP, Erasmus, etc).  

 

Quanto aos Serviços de Ação Social, cujo orçamento tem sido ao longo dos últimos anos 

insuficiente para cumprir a sua missão, prevê-se que seja necessário o seu reforço através da 

transferência interna de verbas do IPG, procurando-se, em simultâneo agilizar a sua gestão no 

sentido de incrementar receitas. Prevê-se ainda, no ano de 2018, em virtude da cessação da 

comissão de serviço do seu Administrador, a sua substituição por um “dirigente superior” 

responsável pelos serviços de apoio aos alunos (alojamento, alimentação, bolsas) e a 

transferência de competências em matéria financeira para o Administrador do IPG. 
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Quadro 8: Recursos Financeiros para 2018 

RECEITAS IPG SAS IPG+SAS DESPESAS IPG SAS IPG+SAS

 Transferências  Correntes-OE      10 742 584.00 €         407 130.00 €       11 149 714.00 €  Despesas  correntes

 Transferências  Capita l  - OE  Despesas  com pessoal      10 742 584.00 €         407 130.00 €       11 149 714.00 € 

Subtotal OE      10 742 584.00 €         407 130.00 €       11 149 714.00 € Subtotal OE      10 742 584.00 €         407 130.00 €       11 149 714.00 € 

RECEITAS IPG SAS IPG+SAS DESPESAS IPG SAS IPG+SAS

 Propinas        2 494 347.00 €         2 494 347.00 €  Despesas  correntes

 Taxas  e multas  diversas           170 500.00 €            170 500.00 € Despesas  com pessoal        2 209 584.00 €         211 289.00 €         2 420 873.00 € 

 Venda de bens  e serviços           416 500.00 €         605 905.00 €         1 022 405.00 € Aquis ição de bens/serviços        1 829 174.00 €         474 550.00 €         2 303 724.00 € 

 Recei tas  projetos  comunitários           932 354.00 €            932 354.00 € Transferências  correntes           286 500.00 €           50 750.00 €            337 250.00 € 

 Transferências  entre organismos             21 220.00 €              21 220.00 € Outras  despesas  correntes             65 000.00 €                200.00 €              65 200.00 € 

 Outras  Transferências  e Recei tas             35 000.00 €         100 000.00 €            135 000.00 €  Despesas  de Capita l           296 500.00 €           14 750.00 €            311 250.00 € 

 Défice orçamento previs to           616 837.00 €           45 634.00 €            662 471.00 € 

Subtotal RP        4 686 758.00 €         751 539.00 €         5 438 297.00 € Subtotal RP        4 686 758.00 €         751 539.00 €         5 438 297.00 € 

Tota l   (OE+RP)      15 429 342.00 €      1 158 669.00 €       16 588 011.00 € Tota l   (OE+RP)      15 429 342.00 €      1 158 669.00 €       16 588 011.00 € 

ORÇAMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS   (RP)

ORÇAMENTO DE ESTADO   (OE)
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para 2018 o plano de atividades proposto procura estabelecer um conjunto diversificado de 

ações e atividades que visam a promoção e valorização do IPG e suas Unidades Orgânicas, nas 

suas vertentes de formação, investigação, cultura, relação com a sociedade e economia, 

tecnologias, prestação de serviços e mobilidade. A sua estruturação, em torno dos eixos 

estratégicos de desenvolvimento, permite promover relacionamentos transversais, em termos 

de saberes e competências, e potenciar sinergias de conjunto, ao integrar a globalidade das 

ações desenvolvidas pela Presidência, Escolas, Gabinetes e Serviços. 

A sua execução, à semelhança de anos anteriores, será orientada nas suas opções de gestão, 

pelas alterações, ao nível interno, da organização resultante da aplicação de regulamentação e 

legislação em vigor, as orientações no âmbito do regime de carreiras e de remunerações dos 

trabalhadores que exerçam funções públicas, as alterações no estatuto da carreira do pessoal 

docente do ensino superior politécnico, as recomendações e regulamentações emanadas da 

Tutela e pelas normas constantes na lei do Orçamento de Estado para  2018 e correspondente 

Decreto-Lei de Execução Orçamental. 

A política do MCTES e a lógica de funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES) - desencadeando processos de avaliação e acreditação de todos os 

cursos em funcionamento-, exigem o desenvolvimento de procedimentos relativos à sua 

adequação às exigência e orientações produzidas, perante contextos de crescente exigência 

formativa, de transferência de conhecimento, de cooperação institucional e diversificação das 

fontes de financiamento.  

Esta realidade exige um trabalho cooperante entre Escolas e Serviços, a consolidação de 

atividades de docência, com investigação e prestação de serviços e uma maior disponibilidade 

para participação em projetos com IES congéneres e a comunidade. 

A qualidade e a excelência constituem argumentos estratégicos determinantes para a 

consolidação e expansão do IPG, quer ao nível formativo, técnico e cultural, quer nas relações 

que se estabeleçam com a sociedade, a economia e o ambiente. A instituição procura 

enfrentar o futuro, reforçando a sua identidade, fortalecendo a sua missão, qualificando os 

seus recursos e promovendo os saberes e competências com base na excelência e num ensino 

e investigação tendencialmente aplicado. Procura-se, ainda uma investigação tendencialmente 

aplicada e uma colaboração cada vez mais próxima com empresas, centros de investigação e 
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outras instituições de ensino nacionais e internacionais, já actualmente materializada em 

vários projetos financiados e protocolos. 

Procura-se também reforçar a notoriedade e imagem do IPG, com a operacionalização de 

estratégias conducentes à divulgação do Instituto, sua oferta formativa, atividades de 

investigação e prestação de serviços, bem como do seu envolvimento em eventos científicos, 

técnicos, culturais e desportivos em prol de uma formação cada vez mais ativa e colaborativa 

com a comunidade. Procura-se fortalecer a promoção e divulgação pelos canais adequados e 

para os espaços e públicos cujo interesse seja evidenciado.  

A estratégia de promoção Institucional e das formações ministradas deve ser reforçada, no 

sentido de alcançar públicos nacionais e internacionais, em particular da lusofonia, com o 

envolvimento dos diversos parceiros, criando condições favoráveis para a sustentabilidade da 

Instituição e da estrutura organizacional - Económica e Social - da região.
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Anexo I: Atividades Previstas para 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda 1 de 26

Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

FCW

FCW

EA

EI

EA

2

Ensino e Aprendizagem
Visita de estudo ao Museu 

Municipal da Guarda

Conhecer o Museu da Guarda e promover a 
participação dos alunos em actividades 

extracurrilares com o enriquecimento da sua 
formação ao longo do seu percurso escolar.

Simone dos Prazeres
N.º de ações extracurriculares realizadas por 

UTC
1

Eventos e Iniciativas

Dinamização de feiras com 
pequenas intervenções no 
âmbito das artes plásticas:  
Qualifica: Feira de Ensino 

Superior na Exponor no Porto; 
Feira Ibérica de Turismo na 

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

Simone dos Prazeres N.º de atividades/ações realizadas

6

Ensino e Aprendizagem Visita de estudo
Conhecer a Viarco, e o teatro de S. João nas suas 
várias vertentes: arquitetura, funcionalidades e 

programação artística.

Simone dos Prazeres; 
Filipa Teixeira; 

Rosário Santana

N.º de ações extracurriculares realizadas por 
UTC

1

Formação, Cursos e Workshops Workshop

Dinamizar a participação dos alunos em 
actividades extracurriculares com o 

enriquecimento da sua formação ao longo do seu 
percurso escolar.

Simone dos Prazeres
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

1Formação, Cursos e Workshops
Participar em formações 

relacionadas com ACJ

Participação ativa dos alunos em 
workshops/formação ou cursos relacionados com 

a temática de acompanhamento de crianças e 
jovens. 

Florbela Rodrigues e 
Rosa Tracana

9 alunos

1 dia Ensino e Aprendizagem
Visita de estudo a uma Escola 

diferente no país

Observar uma escola de orientação construtivista, 
implementa como modelo pedagógico diferente, 

em todos os anos de escolaridade, da creche ao 2º 
CEB. Público 

Florbela Rodrigues, 
Elisabete Brito e 
Filomena Velho

9 alunos

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EI

EI

IPEC

PPP

EI

EA

EI

IPEC

IPEC

1Eventos e Iniciativas
Exposição dos trabalhos dos 

alunos nas instalações da ESECD

Reforçar a nossa capacidade de intervenção junto 
da comunidade, dinamizando a prestação de 

serviços junto dos públicos envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

pretende-se o contacto e a captação de futuros 
alunos para os cursos da ESECD/IPG

Simone dos Prazeres N.º de exposições realizadas

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

APDASC
Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 

junto de potenciais interessados;
Ana Lopes

N.º de eventos científicos 
realizados/promovidos

2

2

Eventos e Iniciativas Percurso de Arte Urbana

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

Rosa Figueiredo N.º de atividades/ações realizadas 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Congresso Internacional  - 
Animação Sociocultural, 

Globalização, Multiculturalidade, 
Educação Intercultural e 

Intervenção Comunitária. 

Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 
junto de potenciais interessados;

Ana Lopes N.º de artigos científicos revistos/avaliados

3

Eventos e Iniciativas

Dinamização de feiras com 
pequenas intervenções no 

âmbito teatral, músical e artes 
plásticas: Feira de emprego no 

Nerga; Qualifica: Feira de Ensino 
Superior na Exponor no Porto; 

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

Rosário Santana; 
Filipa Teixeira; 

Simone dos Prazeres
N.º de atividades/ações realizadas 3

Ensino e Aprendizagem Visita de estudo

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

Rosa Figueiredo N.º de atividades/ações realizadas

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Congresso Internacional  - 
Animação Sociocultural, 

Globalização, Multiculturalidade, 
Educação Intercultural e 

Intervenção Comunitária. 

Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 
junto de potenciais interessados;

Filipa Teixeira N.º de artigos científicos apresentados 2

Projetos, Protocolos e Parcerias

Workshop de Formação e 
Apresentação de um exercício 

performativo para e com o 
público do EPRGuarda.

Dinamização de sessões de expressão dramática 
junto de um grupo de reclusos do estabelecimento 

prisional da Guarda. Posterior recolha de cartas 
escritas pelos reclusos.Inserção da recolha de 

dados obtidos junto dos reclusos, na construção 
de um exercício performativo /Aprofundar as 

Filipa Teixeira
N.º de novos protocolos/parcerias 

celebrados

3Eventos e Iniciativas Peça de teatro
Conceção e apresentação pública de um exercício 

performativo no Teatro Municipal da Guarda.
Filipa Teixeira N.º de atividades/ações realizadas

2
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EI

EI

EI

EI

EI

FCW

FCW

FCW

EI

1

Formação, Cursos e Workshops
Workshop de Instalações 

Interativas
Workshop de Instalações Interativas 

Direçao do Curso de 
Comunicação 
Multimédia

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

4

Formação, Cursos e Workshops Workshop de Vídeo Workshop de Vídeo
Direçao do Curso de 

Comunicação 
Multimédia

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

1

Eventos e Iniciativas Multimeeting 2018

Evento Anual do Curso de Comunicação 
Multimédia, subordinado ao tema:

«Multimédia Digital».
Encontro entre múltiplos atores: alunos, artistas, 

professores, profissionais e responsáveis de 
empresas e instituições

Direçao do Curso de 
Comunicação 
Multimédia

N.º de oradores participantes

1

Formação, Cursos e Workshops Workshop de Fotografia Workshop de Fotografia
Direçao do Curso de 

Comunicação 
Multimédia

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

1

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo a uma cidade 

espanhola
Aprofundar os conhecimentos culturais e 

linguísticos castelhanos

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

N.º de eventos realizados 2

Eventos e Iniciativas Visita de estudo 
Aprofundar os conhecimentos na área da 

Multimédia

Direçao do Curso de 
Comunicação 
Multimédia

N.º de atividades/ações realizadas

3

Eventos e Iniciativas
Ciclo de Oficinas de Recursos 

para a ASC
Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 

junto de potenciais interessados;
Ana Lopes/Rosário 

Santana
N.º de eventos realizados 8

Eventos e Iniciativas Ciclo de Debates
Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 

junto de potenciais interessados;
Ana Lopes/Rosário 

Santana
N.º de eventos realizados

1Eventos e Iniciativas PEASC 2018
Promover o curso de ASC  e a instituição de ensino 

junto de potenciais interessados;
Ana Lopes/Rosário 

Santana
N.º de eventos realizados
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EI

-

-

EI

-

FCW

EI

EA

-

Eventos e Iniciativas Exposição Multimédia
exposição de Trabalhos dos alunos de CM, 

Promoção do curso

Direçao do Curso de 
Comunicação 
Multimédia

N.º de eventos realizados 3

Ensino e Aprendizagem Atividades Escolares Diversas

Participação/acompanhamento enquanto futuros 
profissionais de Comunicação em diversas 

atividades/conferências/eventos da ESECD/IPG 
para desenvolvimento de conhecimentos e 

análise. 

Docentes do Curso N.º de atividades/ações realizadas 5+

Eventos e Iniciativas Evento Desportivo
Realização de evento desportivo no âmbito da UC 

de Comunicação e Organização de Eventos 
Desportivos. Segundo semestre 2017/2018

Sónia Sá N.º de eventos realizados 1

Formação, Cursos e Workshops Viagem de estudo

Faculdade de Ciências Sociais e Comunicação   
Universidade de Vigo.  Congresso Internacional de 

Comunicação, Protocolo e Imagem Pública.  
Pontevedra. Abril 2018. 

Joaquim Brigas/ 
Handerson Engrácio

N.º de participantes inscritos 10

Eventos e Iniciativas Evento

"Guarda em Imagens", exposição organizada em 
conjunto com o Curso TeSP de RSI, Janeiro 2018 

no âmbito da UC de Planificação e Organização de 
Eventos

Vítor Amaral/Sónia Sá N.º de eventos realizados 1
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FCW

FCW

EI

FCW

-

EI

EA

EI

EA

10Eventos e Iniciativas
Produção de conteúdos 

radiofónicos para o programa IPG 
FM

No âmbito da UC de Comunicação Radiofónica Pedro Simões N.º de atividades académicas realizadas

5 +

Eventos e Iniciativas Apresentação de livros
No âmbito do IV Ciclo de Conferências em 

Comunicação, 2º semestre do ano letivo 2017-
2018

Joaquim Brigas N.º de eventos realizados 2

Formação, Cursos e Workshops Seminários
Seminários no âmbito das Ciências Sociais e 

Comunicação

Joaquim 
Brigas/docentes das 

UCs

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

Formação, Cursos e Workshops Seminário

II Seminário Internacional de Comunicação e 
Imagem Pública, 1º semestre do ano letivo 2017-
2018, no âmbito do V Ciclo de Conferências em 

Comunicação

Joaquim Brigas N.º de eventos realizados 1

Formação, Cursos e Workshops Viagem de estudo

Faculdade de Ciências Sociais e Comunicação   
Universidade de Vigo.  Congresso Internacional de 

Comunicação, Protocolo e Imagem Pública.  
Pontevedra. Abril 2018. 

Joaquim Brigas N.º de participantes inscritos 30 +

Eventos e Iniciativas Peça de teatro
Apresentação de um exercício teatral para crianças 

numa instituição ainda a definir. 
Filipa Teixeira N.º de eventos realizados 100

Ensino e Aprendizagem
Visita de Estudo ao pavilhão do 

conhecimento: Ciência Viva - 
Matemática Viva.

Proporcionar ao alunos uma experiência que 
motive e contribua para o seu interesse pelo 

conhecimento cientifico.
Cecília Fonseca N.º de visitas de estudo realizadas

0,95Ensino e Aprendizagem
Visita de estudo ao Teatro 

Municipal da Guarda.

Visita guiada ao Teatro Municipal da Guarda sob 
uma perspectiva pedagógica.  Abordagem à 

arquitetura do espaço e programação 
desenvolvida.

Filipa Teixeira N.º de visitas de estudo realizadas

0,75
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EA

EA

FCW

EA

EI

EA

EI

EI

EAEnsino e Aprendizagem
Participação em eventos 

promovidos pela Biblioteca 
Municipal Eduardo Lourenço

 Os alunos do 2º e 3º anos de EB participarão nos 
eventos (workshops, palestras, exposições) no 

âmbito da literatura e cultura portuguesas.

Ana Margarida 
Fonseca

N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

0,95

Eventos e Iniciativas
Exposição dos trabalhos dos 

alunos na BMEL

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.Com a participação activa junto do 
público pretende-se o contacto e a captação de 

Simone dos Prazeres N.º de eventos realizados 0,9

Eventos e Iniciativas
Exposição dos trabalhos dos 

alunos nas instalações da ESECD

Reforçar a nossa capacidade de intervenção junto 
da comunidade, dinamizando a prestação de 

serviços junto dos públicos envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

pretende-se o contacto e a captação de futuros 
alunos para os cursos da ESECD/IPG

Simone dos Prazeres N.º de eventos realizados

0,75

Eventos e Iniciativas

Dinamização de feiras com 
pequenas intervenções no 
âmbito das artes plásticas:  
Qualifica: Feira de Ensino 

Superior na Exponor no Porto; 
Feira Ibérica de Turismo na 

Aprofundarrelações externas com Instituições e a 
sociedade civil para reforçar a nossa capacidade de 
intervenção junto da comunidade, dinamizando a 

prestação de serviços junto dos públicos 
envolvidos.Com a participação activa junto do 

público pretende-se o contacto e a captação de 

Simone dos Prazeres N.º de eventos realizados 0,75

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo

Conhecer o Museu da Guarda e promover a 
participação dos alunos em actividades 

extracurrilares com o enriquecimento da sua 
formação ao longo do seu percurso escolar.

Simone dos Prazeres N.º de visitas de estudo realizadas

0,8

Formação, Cursos e Workshops Workshop

Dinamizar a participação dos alunos em 
actividades extracurriculares com o 

enriquecimento da sua formação ao longo do seu 
percurso escolar.

Simone dos Prazeres
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
0,75

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo
Conhecer a Viarco, e o teatro de S. João nas suas 
várias vertentes: arquitetura, funcionalidades e 

programação artística.

Simone dos Prazeres; 
Filipa Teixeira; 

Rosário Santana
N.º de visitas de estudo realizadas

0,8

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo
Visita à exposição patente, na Biblioteca da  

Guarda, no âmbito da Licenciatura  em Educação 
Básica, na Uc História e Filosofia  da  Educação

Urbana Bolota N.º de visitas de estudo realizadas 0,8

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo

Visita guiada à Torre de Menagem, no castelo e ao  
centro  histórico,  da  Guarda, no âmbito da 

Licenciatura  em Educação Básica, na Uc História 
de Portugal

Urbana Bolota N.º de visitas de estudo realizadas
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EA

EA

EA

EI

EI

EA

EA

EA

PPP

Ensino e Aprendizagem visita de estudo 
Permitir o conhecimento de modelos curriculares 

diversificados

Elisabete Brito , 
Filomena Velho, 

Florbela Rodrigues
N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

Ensino e Aprendizagem
Visita de Estudo ao centro 

histórico

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática da 
Língua Portuguesa (3º ano de Educação Básica), a 
realizar, provavelmente, no dia 08-01-2018, entre 

as 16:00h e as 18:00h,  com o objetivo de 
preparar, executar e analisar uma visita de estudo, 

abordando as potencialidades para a 

José Filipe Saraiva N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

Eventos e Iniciativas Peça de teatro

Apresentação de um exercício teatral para idosos 
numa instituição ainda a definir. O processo será 
desenvolvido com base numa recolha de histórias 

junto da população idosa.

Filipa Teixeira N.º de atividades/ações realizadas

Ensino e Aprendizagem
Visita de estudo ao Teatro 

Municipal da Guarda.

Visita guiada ao Teatro Municipal da Guarda sob 
uma perspectiva pedagógica.  Abordagem à 

arquitetura do espaço e programação 
desenvolvida.

Filipa Teixeira N.º de visitas de estudo realizadas

10

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo a uma cidade 

espanhola
Aprofundar os conhecimentos culturais e 

linguísticos castelhanos

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

N.º de eventos realizados 2

Ensino e Aprendizagem CLIL Teacher Training b-learning 
Formação de professores online e presencial em 
estratégias e ferramentas a aplicar no ensino das 

Ucs através da língua inglesa 

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking in higher 

education
Formação de investigadores do IPG na 

Universidade de Dresden
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 5

Ensino e Aprendizagem CLIL modules in action
Aplicação da ação de formação em CLIL em 

módulos nas UC a designar pelos professores em 
formação CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos 45

Ensino e Aprendizagem ICC module (ICCAGE project)

Um projeto de aprendizagem em telecolaboração 
envolvendo competências de comunicação 

intercultural com alunos na Univ. de Tempere, 
Finlândia, e na Budapest Business School, Hungria, 

2º semestre

María del Carmen 
Arau Ribeiro

taxa de aprovação/conclusão 1
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PPP

PPP

PPP

PPP

IPEC

IPEC

TV

TV

EI 3

Transversal

Visitas de Estudo a exposições, 
feiras, teatros, museus, eventos 

de arte urbana no âmbito da 
educação artística

As visitas de estudo reforçam as aprendizagens 
curriculares, desafiam os alunos a entenderem os 
seus conhecimentos em situações diferentes do 

contexto de sala de aula e possibilitam-lhes 
desenvolver destrezas concernentes à 

organização  sistematização  comunicação e 

Rosa Branca 
Figueiredo

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstração 

realizadas
6

Eventos e Iniciativas
"Filmes deliciosos na ESTH": Ciclo 

de cinema

Passagem de filmes, no auditório da ESTH/IPG, 
cuja a temática está relacionada com gastronomia.

 
  

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Zaida Ferreira
N.º de atividades/ações realizadas

5

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

ICC volume
Edição de 20+ artigos sobre atividades 

pedagógicas na promoção de ICC
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de materiais didáticos e pedagógicos 

editados/produzidos
20

Transversal
Interruptions: World Poetry Day 

2018
Momentos lúdicos de poesia com alunos pela 

ESTG
María del Carmen 

Arau Ribeiro
grau de satisfação 

50

Projetos, Protocolos e Parcerias

ReCLes.pt como agente de 
disseminação e coordenação 

internacional de formação em 
ICC do projeto ICCAGE

Integração de professores do IPG e de outros IES 
nacionais em módulos a promover ICC

María del Carmen 
Arau Ribeiro

grau de satisfação 5

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Comissão Científica do C4C, IPCB
Responsabilidade científica-académica e 

integração académica das mestrandas neste 
evento ligado ao CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

20

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking for managers
Formação de investigadores do IPG na 

Birmingham City University
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 4

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking para gestores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos

20Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking para 

investigadores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos
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EI

EI

FCW

EI

EI

EI

FCW

FCW

FCWFormação, Cursos e Workshops
Concurso de conhecimentos de 

Língua Portuguesa

Concurso destinado a avaliar, de forma lúdica, 
conhecimentos de língua, história, literatura, 

geografia e cultura.

Ana Margarida 
Fonseca, Isa Severino

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

1

1

Formação, Cursos e Workshops
Comemoração do dia 

Internacional do livro infantil

Conferência/workshop  e mostra bibliográfica 
sobre literatura infantil, no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Literatura 
Infantil, a 2 de abril.        

Ana Margarida 
Fonseca, Isa Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Workshop "Aprender com os 

erros"

Revisão de conteúdos relacionados com a língua 
portuguesa, de forma lúdica, com recurso a meios 

audiovisuais e jogos.        
Ana Margarida 

Fonseca, Isa Severino
Grau de satisfação dos participantes (escala 

de 1 a 5)

3

Eventos e Iniciativas Karaoke Multilingue
Momento de lazer e de convívio com experiências 

de músicas nacionais e internacionais

Carla Ravasco, 
Florbela Antunes, 

Helena Pinto, Rosa 
Figueiredo, Rita Arala 
Chaves e Handerson 

Engrácio

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

1

Eventos e Iniciativas CinESECD

A utilização do cinema como veículo e ferramenta 
de ensino-aprendizagem oportuniza enfocar os 

aspectos culturais, históricos, literários e políticos, 
proporcionando uma visão integral do cinema 

enquanto mídia educativa. 

Carla Ravasco, 
Florbela Rodrigues, 

Rosa Figueiredo, 
Helena Pinto, Maria 

João Costa  

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

1

Formação, Cursos e Workshops

Dia Mundial da Poesia - 21 de 
março

Realização de uma tertúlia onde  
se lê  poesia e textos dedicados à 

gastronomia e aos prazeres de 

Realização de Tertúlia

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

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

1

Eventos e Iniciativas
Desfile Multicultural e Sabores 

Culturais

O desfile envolve professores e alunos que 
desfilam com trajes típicos de diversos países e 

regiões. 
Os sabores culturais permitem a degustação de 
diferentes iguarias, confecionadas pelos alunos,  

de zonas de  Portugal e de outros países 

Carla Ravasco e 
Florbela Antunes

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

1

Eventos e Iniciativas

"Cozinhar ao sabor das Línguas": 
Exposição de livros de 

gastronomia na biblioteca da 
ESTH/IPG

Exposição de livros de cozinha e gastronomia em 
diversas línguas (março)

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

N.º de exposições realizadas 5

Eventos e Iniciativas
"Quem canta seus males 

espanta"
Realização de karaoke multilingue.

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

N.º de eventos realizados
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EA

FCW

FCW

EI

EI

EI

FCW

FCW

FCWFormação, Cursos e Workshops
Curso Complementar de 

Português
Procurar solucionar o problema do baixo nível de 
domínio da língua portuguesa dos alunos PALOP.

UTC LC - Área 
Científica de 

Português e Estudos 
Culturais

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

30

Formação, Cursos e Workshops O poeta, o poema, o leitor
Pretende-se motivar os estudantes para uma 

leitura assidua e crítica de um género que exige do 
leitor a sua total participação.

Fernando Carmino 
Marques

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

12

1

Eventos e Iniciativas Colóquio sobre literatura
Colóquio de um dia, com 

comunicações/workshops/projeção de filmes no 
âmbito da literatura de língua portuguesa

Ana Margarida 
Fonseca, Isa Severino

N.º de eventos realizados 1

Formação, Cursos e Workshops
Celebração do dia do Livro 

Português  - 26 de março de 
2018

Pretende-se com esta atividade  divulgar o livro 
em língua portuguesa, os seus autores e motivar 

para a leitura.
Maria João Costa

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

1

Eventos e Iniciativas Visita de estudo a Salamanca

Visita à Casa Lis,  Museu de  Art Nouveau e  Art 
Déco, à Casa de Las Conchas, à Catedral e à 
Universidade, como forma de promover o 

contacto com a língua e a cultura espanholas

Isa Severino
Grau de satisfação dos participantes (escala 

de 1 a 5)
1

Eventos e Iniciativas Dia da Poesia
Conferência/workshop ,  leitura dramatizada de 

poemas e concurso  de poesia
Isa Severino N.º de eventos realizados

3

Formação, Cursos e Workshops
O "lado (im)palpável" da 

acentuação gráfica. Um "busilis" 
da ortografia portuguesa

Apresentação com recurso a discussão e resolução 
de exercícios com vista à sistematização das 
normas para um uso correto da acentuação 

gráfica. Pretende-se com este curso/formação: 
reconhecer a acentuação prosódica como um 

fenómeno eminentemente oral; identificar o papel 

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

4

Formação, Cursos e Workshops
Como o hábito linguístico correto 

nos conduz ao erro

Apresentação, discussão, a partir de situações de 
uso, e explicação de erros linguísticos (flexionais, 

de regência)  da língua portuguesa motivados pela 
própria norma. Resolução de exercícios.

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

1Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo ao Porto
Visita a museus e outros espaços de âmbito 

cultural, relacionados com a língua, literatura e 
cultura portuguesas        

Ana Margarida 
Fonseca, Isa Severino

N.º de atividades/ações realizadas
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FCW

EI

EA

EA

EA

EI

TV

TV

TV

Transversal
Visita de estudo ao jornal Terras 

da Beira

Visita de estudo com a finalidade de conhecer o 
funcionamento de um jornal regional nos seus 

diferentes setores
António Pissarra

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

15

Transversal Visita de estudo à Rádio Altitude
Visita de estudo às instalações da rádio para 

conhecimento do funcionamento, equipamentos e 
metodologias de trabalho de uma rádio

António Pissarra
Grau de satisfação global dos utentes (escala 

de 1 a 5)
15

Transversal
Visita de estudo ao jornal O 

Interior

Visita de estudo com a finalidade de conhecer o 
funcionamento da imprensa regional nos seus 

diferentes setores
António Pissarra

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

15

Eventos e Iniciativas Peça de teatro com fantoches
Conceção e apresentação final de uma peça de 

teatro com fantoches para público infantil, numa 
instituição ainda a definir.

Filipa Teixeira N.º de ações de promoção realizadas 0,95

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo
Ida à Biblioteca da  Guarda, no âmbito de 

Mestrado Pré - Escolar e Ensino do 1º CEB, na Uc, 
Contextos e Processos de Aprendizagem

Urbana Cordeiro N.º de visitas de estudo realizadas 0,9

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática do 
Português na Educação Pré-Escolar e no 1º CEB
(1º ano do Mestrado em Educação Pré‑Escolar e 
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar, 

provavelmente, no dia 06-05-2018, entre as 
16:30h e as 18:30h  com o objetivo de preparar  

José Filipe Saraiva N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo
Visita a museus e outros espaços de âmbito 

cultural, em Lisboa, relacionados com a língua, 
literatura e cultura portuguesas.

Ana Margarida 
Fonseca

N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

Ensino e Aprendizagem Visita de Estudo
Permitir o conhecimento de modelos curriculares 

diversificados

Filomena Velho; 
Elisabete Brito; 

Florbela Rodrigues
N.º de visitas de estudo realizadas 0,95

Formação, Cursos e Workshops
Workshop sobre pontuação - 

vírgula.
Dotar  os utentes da língua das regras da utilização 

da vírgula.
Mário Meleiro / Rui 

Formoso
N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas
2
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TV

TV

TV

TV

TV

TV

FCW

EI

PPP

Transversal
Visita de estudo à Delegação da 

Localvisão

Visita de estudo tendo em vista o conhecimento 
de equipamentos, materiais e modo de 

funcionamento da Delegação, assim como a 
utilização de diferentes plataformas

António Pissarra
Grau de satisfação global dos utentes (escala 

de 1 a 5)
15

Transversal
Visita de estudo à Delegação da 

RTP

Visita de estudo tendo em vista o conhecimento 
de equipamentos, materiais e modo de 

funcionamento da Delegação
António Pissarra

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

15

Transversal
Visita de estudo à Delegação da 

SIC

Visita de estudo tendo em vista o conhecimento 
de equipamentos, materiais e modo de 

funcionamento da Delegação
António Pissarra

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

15

Transversal
Visita de estudo ao Teatro 

Municipal da Guarda

Visita de estudo para conhecimento das 
capacidades do TMG ao nível do som e da imagem 

e funcionamento e objetivos gerais
Diretor de curso

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

15

Transversal
Visita de estudo ao backstage  do 

Cinema La Vie

Visita de estudo para conhecimento de 
funcionamento, equipamentos e evolução da 

atividade
António Pissarra

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

15

Formação, Cursos e Workshops Workshop sobre drones
Ação de formação teórico-prática sobre a 

utilização de drones na capatação de imagem fixa 
e em movimento

Diretor de curso N.º de participantes inscritos 15

Transversal
Visita de estudo a Salamanca 
englobando várias vertentes

Visita às empresas Globália Artes Gráficas, La 
Gaceta de Salamanca, RTVCyL e Museu Casa Lys

Diretor de curso
Grau de satisfação global dos utentes (escala 

de 1 a 5)
15

Projetos, Protocolos e Parcerias Criação de um jornal on-line
Criação de um laboratório on-line, jornal, para 

aplicação e desenvolvimento de conhecimentos
Diretor de curso e 
docentes das UC's

Taxa de execução das atividades previstas 15

Eventos e Iniciativas Exposição de fotografia
Exposição de fotografia, no final do ano letivo, no 

Centro Comercial La Vie
Diretor de curso e 
docentes das UC's

N.º de exposições realizadas 2
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FCW

EA

FCW

FCW

FCW

FCW

EA

EA

EA

Formação, Cursos e Workshops

Workshop: Aplicações das novas 
tecnologias no contexto da 
Educação Física e Desporto 

Escolar

Esta ação visa capacitar os professores de 
Educação Física e Desporto escolar para a 

utilização das novas tecnologias no sentido da 
melhoria do desempenho desportivo

UTC - DE (Pedro 
Esteves)

N.º de participantes inscritos 20

Formação, Cursos e Workshops Formação
Formação avançada em atividade física para a 3ª 

idade.
UTC - DE (Carolina 

Vila-Chã; Nuno Serra )
N.º de participantes inscritos 15

Ensino e Aprendizagem Visitas de Estudo

Visita de estudo a dois ginásios com 
reconhecimento a nível nacional (Cadeia Solinca e 
Box de Corossfit)para estudantes do mestrado em 

Ciências do Desporto

UTC - DE (Carolina 
Vila-Chã)

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

Média > 4

Formação, Cursos e Workshops Seminário de Andebol
Seminário de Andebol desenvolvido no âmbito do 

protocolo com a Federação Portuguesa de 
Andebol

UTC DE (Teresa 
Fonseca)

N.º de participantes inscritos 1 dia

Formação, Cursos e Workshops Formação
Formação avançada em atividade física para a ª 

idade.
UTC - DE (Carolina 

Vila-Chã; Nuno Serra )
N.º de participantes inscritos 15

Ensino e Aprendizagem Formação em esqui alpino
Curso de Curta duração em esqui alpino na Serra 

da Estrela

UTC DE (Jorge 
Casanova e 

Bernardete Jorge) 
GFCD

Nº de participantes inscritos 30

Formação, Cursos e Workshops Formação de curta duração Curso de Curta duração Coaching do Desporto
UTC DE (Teresa 

Fonseca)
Nº de participantes inscritos 15

Ensino e Aprendizagem
Formação em percursos de alta 

montanha
Ação de aprendizagem de utilização de percursos 

pedestres em alta montanha (Gredos)

UTC DE (Jorge 
Casanova e Carlos  

Sacadura)
Nº de participantes inscritos 50

Ensino e Aprendizagem
Formação  em Percursos de Via 

Ferrata
Ação de aprendizagem de utilização de Via ferrata 

em condições de segurança.

UTC DE (Jorge 
Casanova e Nuno 

Santos Reis)
Nº de participantes inscritos 50
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EA

EI

EA

FCW

FCW

EI

EI

EI

FCW

Eventos e Iniciativas Projetos multiatividades
Colaboração na atividade do desporto escolar da  

Guarda

UTC DE (Natalina 
casanova e Carlos 

Sacadura)
Nº de alunos encolvidos 20

Ensino e Aprendizagem Visita de estudo
Visita ao observatório de meteorologia das Penhas 

Douradas

UTC DE (Natalina 
Casanova e Jorge 

Casanova e)
Nº de participantes inscritos 30

Formação, Cursos e Workshops Curso de Nadador Salvador
Curso de formação de média duração (135horas)   

em Nadador Salvador
UTC DE (Natalina 

Casanova)
Nº de candidatos inscritos 30

Ensino e Aprendizagem
Formação em atividades 

aquáticas

Desenvolvimento de uma atividade em meio 
aquático para aprendizagem de manobras com 

embarcações

UTC DE (Jorge 
Casanova e Carlos 

Bombas)
Nº de alunos envolvidos 50

Eventos e Iniciativas

Dinamização de feiras com 
pequenas intervenções no 
âmbito das artes plásticas:  
Qualifica: Feira de Ensino 

Superior na Exponor no Porto; 
Feira Ibérica de Turismo na 

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

UTC DE (Simone dos 
Prazeres)

N.º de ações de promoção realizadas 2

Formação, Cursos e Workshops Workshop

Dinamizar a participação dos alunos em 
actividades extracurriculares com o 

enriquecimento da sua formação ao longo do seu 
percurso escolar.

UTC DE (Simone dos 
Prazeres)

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

6

Eventos e Iniciativas
Promoção da formação em 

Desportos de Montanha
Dinamização do TESP em Desportos de Montanha 

junto de alunos do Secundário

UTC DE (Natalina 
Casanova e Jogre 

Casanova)
N.º de ações de promoção realizadas 3

Eventos e Iniciativas

Dinamização de feiras com 
pequenas intervenções no 

âmbito teatral, músical e artes 
plásticas: Feira de emprego no 

Nerga; Qualifica: Feira de Ensino 
Superior na Exponor no Porto; 

Aprofundar as relações externas com Instituições e 
a sociedade civil para reforçar a nossa capacidade 

de intervenção junto da comunidade, dinamizando 
a prestação de serviços junto dos públicos 

envolvidos.
Com a participação activa junto do público 

UTC DE (Simone dos 
Prazeres, Rosário 
Santana e Marisa 

Filipa) 

N.º de ações de promoção realizadas 3

Formação, Cursos e Workshops
Cursos de Formação Continua em 

Fitness

Promoção de formações de curta duração  
(formação continua) no âmbito das modalidades 

de academia.

URC DE (Natalina 
Casanova, Carolina 

Vila-Chã e Bernardete 
Jorge)

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

2
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EA

FCW

EI

-

-

Ensino e Aprendizagem Visita de estudo

Visita a Ginásios da região para que os alunos do 
curso de Desporto possam vivenciar  diferentes 

ambientes de prática e diferentes espaços e 
materiais

UTC DE (Bernardete 
Jorge)

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

5

Eventos e Iniciativas Mega Sprint
Participação em evento de carácter desportivo 

realizado em parceria com o desporto escolar da 
Guarda

UTC DE (Natalina 
Casanova, Faber 
Martins e Carlos 

Sacadura)

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

4 a 5

Formação, Cursos e Workshops Curso de Gira-Voley
Formação de curta duração em parceria com a 

Federação Portuguesa de Voleibol

UTC DE (Natalina 
Casanova , Jorge 

Casanova e António 
Albino)

N.º de participantes inscritos 30
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

PPP

EI

PPP

EI

IPEC

IPEC

>2

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto: Percepção Visual e 
performance do árbitro de 

futebol

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

Fedração Portuguesa de Futebol

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de ações concretizadas 1

Eventos e Iniciativas Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreende que objetiva 
o estímulo ao empreendedorismo dos estudantes 

da ESECD com vista à submissão de projetos a 
concurso.

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de inscritos/participantes

>2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão Científica
Atividades de revisão de científica de manuscritos 
submetidos para revistas científicas com revisão 

por pares

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de artigos científicos revistos/avaliados >2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Produtividade Científica
Publicação de artigos científicos e capítulos de 

livros  resultantes de atividades de investigação 
com diferentes parceiros.

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de publicações científicas

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

1Eventos e Iniciativas
Apresentação de um livro de 
cozinha apresentado por um 

estudante.

Apresentação e divulgação do livro na biblioteca 
da ESTH.

Anabela Sardo e 
Zaida Ferreira

N.º de atividades/ações realizadas

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Projetos, Protocolos e Parcerias Poliempreende 2017/2018
Apoio no desenvolvimento de um projeto de 

promovido pelo núcleo de curso de comunicação 
multimédia

direção de curso 
de comunicação 
multimédia em 
conjunto com o 

núcleo de 

N.º de equipas inscritas 1

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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PPP

PPP

PPP

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto Guarda +65 anos em 

parceria com a CMG

A UTC DE colabora com o projeto Guarda +65 
anos, oferecendo aos seus participantes (com 

idade superior a 65 anos) a prática regular (2x por 
semana) de treino de força. Esta colaboração visa 

promover a prática de atividade física contribuindo 
para a melhoria da saúde e bem-estar da 

UTC - DE - 
LABMOV: 

Carolina Vila-Chã; 
Nuno Serra; 

Estagiários IPGym

N.º de participantes inscritos 45

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto de investigação 

Transfronteiriço (2016-2019)

Nome do Projeto: Iniciativas innovadoras para el 
impulso del envejecimiento activo en la región 

EuroACE (EuroAGE).Entidade Proponente: Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres- 

Espanha; Entidades Parceiras: Cluster 
Sociosanitario de Extremadura  Universidad de 

UTC - DE - 
LABMOV: 

Carolina Vila-Chã 
(Investigador 

responsável  da 

Taxa de execução das atividades previstas

100

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto de Investigação Científica 
e Desenvolvimento Tecnológico 

(IC&DT) SAICT (2017-2019)

GMovE+: Um programa de intervenção para 
promover a atividade física e a qualidade de vida 

da população idosa da Guarda. Entidade 
Proponente: IPG; Entidades Parceiras: ULS da 

Guarda, Câmara Municipal da Guarda,IPCB; IPVC 

UTC - DE -
LABMOV: - 

Carolina Vila-Chã 
(IR); equipa: 
Nuno Serra; 

Taxa de execução das atividades previstas 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Programa IPGym

O programa IPGym visa a promoção da prática de 
exercício físico em toda a comunidade do IPG 

(alunos, funcionários e docentes), estendendo-se 
também à comunidade externa. Possibilita a 

participação em aulas de grupo e sala de exercício, 
devidamente acompanhado por alunos estagiários 

UTC DE (Natalina 
Casanova e 
Bernardete 

Jorge)

Nº de participantes inscritos

3

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de Investigação
Avaliação do padrão cinemático e neuromuscular 

em exercícios de halterofilismo,  no âmbito de tese 
de mestrado.

UTC DE - 
LABMOV: 

Carolina Vila-Chã; 
Mário Costa

N.º de trabalhos científicos submetidos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de investigação
Caracterização dos niveis de atividade física, 
aptidão física e risco de quedas dos idosos da 

Guarda

UTC - DE - 
LABMOV Carolina 

Vila-Chã; Nuno 
Serra

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de investigação
Efeito do exercício excêntricono controlo postural, 

potência muscular e estabilidade de força em 
adultos

UTC - DE - 
LABMOV 

(Carolina Vila-
Chã)

N.º de trabalhos científicos submetidos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de investigação
Atividade Eletromiográfica dos músculos core em 
ações motoras de antirrotação e multiplanares do 

tronco

UTC  DE - 
LABMOV  

(Carolina Vila-
Chã)

Nº de trabalhos científicos submetidos

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de Investigação
Avaliação do padrão de movimento funcional, 
assimetrias e prevalência de lesões no futsal

UTC DE - 
LABMOV: 

(Carolina Vila-
Chã)

Nº de trabalhos científicos submetidos 1
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IPEC

IPEC

NE

EI

IPEC

IPEC

PPP

2
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de investigação XXII ISEK 2018   |ECSS Dublin 2018 

Carolina Vila-Chã 
(ISEK + ECSS 
2018); Nuno 

Serra (ECSS 2018)

Nº de artigos científicos apresentados

10

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão Científica
Atividades de revisão de científica de manuscritos 
submetidos para revistas científicas com revisão 

por pares

UTC DE - 
LABMOV 

(Carolina Vila-
chã)

Nº de artigos científicos revistos/avaliados >4

Não especificado Prestação de Serviços

Avaliações fisiológicas e funcionais de atletas da 
Guarda contribuindo para a melhoria do 

rendimento desportivo. As avaliações serão pagas, 
obedecendo a um preçário estabelecido pelo 

LABMOV e aprovado superiormente.

UTC DE - 
LABMOV 

(Carolina VilaChã; 
Faber Martins; 
Mário Costa; 

Nº de avaliações efetuadas.

1

Eventos e Iniciativas Simpósio
Simpósio sobre Exercício físico e Envelhecimento 

Ativo (Nov 2018))

UTC DE - 
LABMOV 

(Carolina Vila-
Chã; Nuno Serra)

Nº de inscritos/participantes 100

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de Investigação Atividade Física em pessoas com fribomialgia

UTC DE - 
LABMOV (Nuno 

Serra; Dr.ª 
Cristina Sequeira)

Nº de trabalhos submetidos

1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projeto de Investigação

Motivação para o Exercício Físico e Intensidade de 
esforço em praticantes de diferentes modalidades 
de fitness - desenvolvimento no âmbito de tese de 

mestrado

UTC DE- LABMOV 
(Natalina 

Casanova e 
Bernardete 

Jorge)

nº de documentos apresentados 
(poster/artigo)

3

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto de Investigação Científica 
e Desenvolvimento Tecnológico 

(IC&DT) SAICT (2017-2019)

Trails4Health: biophysical characterization of 
hiking trails as a tool for regional development and 

health promotion.

UTC - DE: - Mário 
Costa(IR); 
Natalina 

Casanova; Jorge 
Casanova|UTC-

Taxa de execução das atividades previstas
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

-

FCW

EI

PPP

PPP

1

Eventos e Iniciativas
Mobilidade individual para 

Missão Docente

Visita a Universidade de Extremadura no sentido 
de articular e robustecer parcerias de investigação 

no domínio da percepção visual e desporto

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de atividades/ações realizadas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Visita a Hanzeschool Groningen 
(dependente da aprovação do 

projeto de investigação)

Visita enquadrada no ambito do projeto GmovE+ 
com o intiuto de melhor conhecer um do projetos 
de intervenção, de maior sucesso internacional, 
dedicado ao incremento da prática de atividade 

física pela população idosa (GLAM model

UTC DE - Carolina 
Vila-Chã; Nuno 

Serra
N.º de cooperações no âmbito de projetos

Projetos, Protocolos e Parcerias
Visita a Hanzeschool Groningen 
(dependente da aprovação do 

projeto de investigação)

Visita enquadrada no ambito do projeto GmovE+ 
com o intuito de melhor conhecer um do projetos 
de intervenção, de maior sucesso internacional, 
dedicado ao incremento da prática de atividade 

física pela população idosa (GLAM model

UTC DE - Carolina 
Vila-Chã; Nuno 

Serra
N.º de cooperações no âmbito de projetos 1

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Formação, Cursos e Workshops

Promoção da cultura e poesia 
portuguesa junto das diferentes 

polos universitários da 
Universidade Metodista ( Brasil)

Promover junto dos estudantes brasileiros a 
cultura portuguesa incentivando-os para os cursos 

oferecidos pelo IPG no âmbito de protocolos já 
existentes e futuros  entre as duas Instituições

Fernando 
Carmino 
Marques

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

12

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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I 2Internacionalização
Participaçao no programa 

Erasmus *
Project : MEW - Movement / Environment / Well-

being

UTC DE - Natalina 
Casanova, Faber 
Martins e Jorge 

Casanova

N.º de participações em iniciativas de âmbito 
internacional
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

EI

-

EI

-

EIEventos e Iniciativas
Questionários de avaliação dos 
fatores críticos para entrada no 

curso de Desporto do IPG

Aplicação de questionários online, sob anonimato, 
aos estudantes do 1º ano do curso de Desporto do 

IPG

UTC - DE - Pedro 
Esteves

N.º de atividades/ações realizadas 40

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Eventos e Iniciativas FIT 2018
Representação e divulgação do IPG/ESECD na Feira 

Ibérica de Turismo.  Maio 2018
Handerson 

Engrácio
N.º de atividades/ações realizadas

Eventos e Iniciativas FIT 2018
Representação e divulgação do IPG/ESECD na Feira 

Ibérica de Turismo.  Maio 2018 Joaquim Brigas N.º de atividades/ações realizadas

1

1

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EI

EI

EI

2Eventos e Iniciativas Torneios de carácter desportivo Torneio desportivo no âmbito do programa IPGym

UTC DE (Natalina 
Casanova e 
Bernardete 

Jorge)

N.º de eventos realizados

50

Eventos e Iniciativas Aulas abertas à comunidade
Realização de aulas de fitness abertas a toda a 

comunidade

UTC DE (Natalina 
Casanova e 
Bernardete 

Jorge)

N.º de eventos realizados 3

Eventos e Iniciativas Desporto Universitário
Participação com os alunos/atletas em 

campeonatos da FADU em colaboração com GFCD
UTC DE (António 

Albino)
N.º de inscritos/participantes
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

Cód. Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
As Atividades Realizadas Não Previstas,  a seguir listadas, devem ser objeto de justificação/fundamentação na folha REFLEXÃO CRÍTICA.

Indicador Resultado

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO: ANO: 2018

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

(preencher no final do ano)

-

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Fundamentação para as atividades realizadas não previstas introduzidas no quadro Atividades Realizadas Não Previstas  (folha Ativ_Realiz_NP ):



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

FORÇAS [Análise ao conjunto de vantagens internas da instituição ou serviços.]

FRAQUEZAS [Análise ao conjunto de desvantagens internas da instituição ou serviços.]

OPORTUNIDADES [Aspetos positivos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

AMEAÇAS [Aspetos negativos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

ANÁLISE SWOT
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Reflexão crítica relativamente às metas e resultados obtidos no ano civil em análise, limitações, constrangimentos e eventuais estratégias futuras e propostas de melhoria.

REFLEXÃO CRÍTICA
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

EA

EA

EA

EA

EA 4Ensino e Aprendizagem Júri de provas académicas
Júri de provas académicas, como por exemplo, 

mestrado ou relatórios de estágio
José Carlos Costa de 

Almeida 
N.º de atividades académicas realizadas

2

Ensino e Aprendizagem Júri de provas académicas
Júri de provas académicas, como por exemplo, 

mestrado ou relatórios de estágio
Carlos Rodrigues N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Júri de avaliação de provas 

académicas  de licenciaturas
Júri de provas académicas, como por exemplo, 

mestrado ou relatórios de estágio
Maria Elisabete 

Soares
N.º de atividades académicas realizadas

10

Ensino e Aprendizagem ICC module (ICCAGE project)

Um projeto de aprendizagem em telecolaboração 
envolvendo competências de comunicação 

intercultural com alunos na Univ. de Tempere, 
Finlândia, e na Budapest Business School, Hungria, 

2º semestre

María del Carmen 
Arau Ribeiro

taxa de aprovação/conclusão 1

Ensino e Aprendizagem CLIL Teacher Training b-learning 
Formação de professores online e presencial em 
estratégias e ferramentas a aplicar no ensino das 

Ucs através da língua inglesa 

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

45Ensino e Aprendizagem CLIL modules in action
Aplicação da ação de formação em CLIL em 

módulos nas UC a designar pelos professores em 
formação CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas N.º de atividades académicas realizadas

3

Ensino e Aprendizagem
Júri de relatórios da componente 
formação prática em contexto de 

trabalho

Participação no júri de relatórios da componente 
formação prática em contexto de trabalho (Pós-

graduação em Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho)

José Carlos Costa de 
Almeida 

N.º de atividades académicas realizadas 40

Ensino e Aprendizagem
júri de relatórios da componente 
formação prática em contexto de 

trabalho

Participação no júri de relatórios da componente 
formação prática em contexto de trabalho (Pós-

graduação em Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho)

Carlos Aquino 
Monteiro

N.º de ações concretizadas

3

Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas
Elemento do Júri de avaliação de provas 

académicas
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de atividades/ações realizadas 4

Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas Elemento de júri em provas académicas António Monteiro N.º de atividades académicas realizadas

Reinas André N.º de atividades académicas realizadas

Miguel Lourenço N.º de intervenções a realizar

1

2Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas
Membro do Júri de avaliação de provas 

académicas em diferentes graus de ensino (ex: 
CTeSP, licenciaturas, mestrados, e doutoramentos) 

4

Ensino e Aprendizagem
Orientação de aluno(s) na 

unidade curricular de Projeto

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

Licenciaturas e Mestrados 

Maria Elisabete 
Soares

N.º de atividades académicas realizadas 1

Elemento do Júri de avaliação de provas 
académicas em diferentes graus de ensino, como, 

por exemplo, CET, licenciaturas, mestrados, e 
doutoramentos 

Pedro Rodrigues

Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas 
académicas em diferentes graus de ensino, como, 

por exemplo, CET, licenciaturas, mestrados, e 
doutoramentos 

Ensino e Aprendizagem
Orientação de alunos a realizar o 

Projeto da Licenciatura em 
Engenharia Topográfica

Consiste na realização de um trabalho, teórico-
prático ou prático, sobre um tema. No final o 

aluno deverá entregar um relatório escrito para 
ser submetido a avaliação por um juri. 

Glória Patrício N.º de atividades académicas realizadas 2
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EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EAEnsino e Aprendizagem
Orientador ou coorientador de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

Licenciaturas e Mestrados 
Carlos Rodrigues N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientador ou coorientador de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

CET, licenciaturas, mestrados e doutoramentos
Pedro Rodrigues N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientação/coorientação  de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos (ex: CTeSP, 

licenciaturas, mestrados e doutoramentos)
Miguel Lourenço N.º de atividades académicas a realizar 3

Ensino e Aprendizagem
Orientador ou coorientador de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como por exemplo 

TeSP's, licenciaturas e mestrados

Nuno Álvaro Freire de 
Melo

N.º de atividades/ações realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientação, co-orientação de 

projetos de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

Licenciaturas e Mestrados 
Ana Maria Antão N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem

Orientação e/ou júri de aluno(s) 
na unidade curricular de Projeto 
(3º ano do curso de Engenharia 

Topográfica)

Na UC de Projeto os alunos terão que desenvolver 
um trabalho de carácter abrangente, aplicando 

metodologias, equipamento e sofwtare abordado 
ao longo do curso.

Elisabete Monteiro N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientação, co-orientação de 

projetos de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

Licenciaturas e Mestrados 
Ana Maria Antão N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientação e/ou Júri de aluno(s) 
na unidade curricular de Projeto

Orientação e/ou júri de aluno(s) na unidade 
curricular de Projeto (3º ano do curso de 

Engenharia Topográfica)
Maria João Gomes N.º de atividades académicas realizadas 2

Ensino e Aprendizagem
Orientação de estágios e/ou 

projectos
Orientação de alunos em estágios ou projectos de 

fim de curso
Helena Simão N.º de estágios curriculares recebidos 1



Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda 4 de 36

EA

EA

EA

EA

EI

EI

EI

EI

EI

Eventos e Iniciativas

"Cozinhar ao sabor das Línguas": 
Exposição de livros de 

gastronomia na biblioteca da 
ESTH/IPG

Exposição de livros de cozinha e gastronomia em 
diversas línguas (março)

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

N.º de exposições realizadas 5

Ensino e Aprendizagem
Orientador ou coorientador de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

Licenciaturas e Mestrados 

José Carlos Costa de 
Almeida 

N.º de atividades académicas realizadas 3

Ensino e Aprendizagem
Orientador ou coorientador de 

alunos

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

TeSP, Licenciaturas e Mestrados 
Maria João Gomes N.º de atividades académicas realizadas 4

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou co-orientador de 
alunos de diferentes graus de 

ensino (CET, licenciaturas, 
mestrados)

Orientador ou coorientador de alunos em 
diferentes graus académicos, como, por exemplo, 

CET, licenciaturas, mestrados e doutoramentos
Reinas André N.º de atividades académicas realizadas 1

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou co-orientador de 
alunos de diferentes graus de 

ensino (CET, licenciaturas, 
mestrados)

Orientador ou coorientador de alunos em Estágio 
ou Projeto de Engenharia Topográfica.

António Monteiro N.º de atividades académicas realizadas 2

Eventos e Iniciativas
"Filmes deliciosos na ESTH": Ciclo 

de cinema

Passagem de filmes, no auditório da ESTH/IPG, 
cuja a temática está relacionada com gastronomia.

 
  

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Zaida Ferreira
N.º de atividades/ações realizadas 3

Eventos e Iniciativas
"Quem canta seus males 

espanta"
Realização de karaoke multilingue.

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas
16ª Edição do Concurso Nacional 

de Robótica Robô Bombeiro

Realização da 16ª Edição do Concurso Naional de 
Robótica - Robô Bombeiro a ter lugar em Julho de 

2018.

UTC de Informática-
Prof. Carlos Carreto

N.º de inscritos/participantes 150

Eventos e Iniciativas CinESECD

A utilização do cinema como veículo e ferramenta 
de ensino-aprendizagem oportuniza enfocar os 

aspectos culturais, históricos, literários e políticos, 
proporcionando uma visão integral do cinema 

enquanto mídia educativa. 

Carla Ravasco, 
Florbela Rodrigues, 

Rosa Figueiredo, 
Helena Pinto, Maria 

João Costa  

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

3
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EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Eventos e Iniciativas Colóquio sobre literatura
Colóquio de um dia, com 

comunicações/workshops/projeção de filmes no 
âmbito da literatura de língua portuguesa

Ana Fonseca, isa 
Severino

N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas
Conferência Internacional de 

Cibersegurança 2018

Apresentar um conjunto de palestras relacionadas 
com a temática da cibersegurança promovendo o 

seu debate e conhecimento junto do sector 
privado, da administração pública e da 

comunidade em geral. A realizar previsvelmente a 
22 de março de 2018

UTC de Informática N.º de inscritos/participantes 200

Eventos e Iniciativas
Curso de Verão Eu Sou 

Engenheiro

Promover junto dos alunos do ensino secundário e 
profissional, que apresentam dúvidas 

relativamente ao percurso académico superior que 
querem seguir, um conjunto de atividades que 

lhes permite, durante uma semana, experimentar 
as atividades que dizem respeito à Engenharia 

UTC de Informática N.º de inscritos/participantes 20

Eventos e Iniciativas
Desfile Multicultural e Sabores 

Culturais

O desfile envolve professores e alunos que 
desfilam com trajes típicos de diversos países e 

regiões. 
Os sabores culturais permitem a degustação de 
diferentes iguarias, confecionadas pelos alunos,  

de zonas de  Portugal e de outros países 

Carla Ravasco e 
Florbela Antunes

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

1

Eventos e Iniciativas Dia da Poesia
Conferência/workshop ,  leitura dramatizada de 

poemas e concurso  de poesia
Isa Severino N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas Hora do Código

Participação em escolas do 1º e 2º Ciclo com o 
objetivo mostrar/experimentar juntos dos alunos 

conceitos de programação de uma forma divertida 
e construtiva

UTC de Informática-
Prof. José Quitério

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

2

Eventos e Iniciativas Jornadas de Engenharia Civil Jornadas temáticas sobre de Engenharia Civil
José Carlos Costa de 

Almeida 
N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Jornadas de Engenharia 
Informática 2018 - JEI'18

As Jornadas de Engenharia de Informática são um 
evento anual, organizado por alunos de 

Engenharia Informática, composto por painéis 
com oradores de renome, workshops com formato 

do tipo hands-on, visitas a laboratórios e uma 
exposição tecnológica inseridas nas diversas áreas 

UTC de Informática N.º de inscritos/participantes 150

Eventos e Iniciativas Jornadas de Gestão
Desenvolvimento de competências científico, 

tecnológico e cultural nas áreas da gestão
Diretor do Curso de 
Gestão/UTC e ESTG

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

1
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EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Eventos e Iniciativas Seminário de Marketing Digital
Seminário no âmbito do Mestrado em Marketing e 

Comunicação
Teresa Felgueira

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

1

Eventos e Iniciativas
Seminário de Primeiros Socorros 

e Suporte Básico de Vida
Seminário com oradores convidados Jorge Gregório N.º de participantes inscritos 30

Eventos e Iniciativas Karaoke Multilingue
Momento de lazer e de convívio com experiências 

de músicas nacionais e internacionais

Carla Ravasco, 
Florbela Antunes, 

Helena Pinto, Rosa 
Figueiredo, Rita Arala 
Chaves e Handerson 

Engrácio

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

1

Eventos e Iniciativas Jornadas de Marketing
Desenvolvimento de competências científico, 
tecnológico e cultural nas áreas do Marketing

Diretor do Curso de 
Marketing/UTC e 

ESTG

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

1

Eventos e Iniciativas
Organização da 4ª Edição do 

Concurso Consultores por um Dia

O objectivo desta iniciativa é proporcionar aos 
estudantes um contato direto com a realidade das 

empresas e das organizações, em particular no 
que se refere aos desafios tecnológicas que estas 

enfrentam. A data prevista é maio 2018.

UTC de Informática-
Prof. Carlos Carreto

N.º de inscritos/participantes 15

Eventos e Iniciativas Palestra
Realização de palestra no âmbito da UC de 

Avaliação de Impactes Ambientais
Pedro Rodrigues N.º de atividades académicas realizadas 1

Eventos e Iniciativas Seminário de Energia e Ambiente Seminário com oradores convidados
Núcleo de curso de 

EA
N.º de participantes inscritos 20

Eventos e Iniciativas
Palestras II Forum de Informação 

Geoespacial

Oferecer um espaço de debate, partilha de 
experiência e de conhecimento no domínio da 

Informação Geoespacial (IG)

Maria João Gomes 
Elisabete Soares 

Elisabete Monteiro 
Gloria Patricio Anónio 

Monteiro

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

1

Eventos e Iniciativas
Palestras II Fórum de Informação 

Geoespacial
Palestras sobre Informação Geográfica com 

oradores convidados ou do IPG.
Área disciplinar de 

Ciências Geográficas
N.º de eventos científicos 

realizados/promovidos
1
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EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Eventos e Iniciativas Visita de estudo Visita de estudo Ana Maria Antão N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas Visita de estudo Visita de estudo
José Carlos Costa de 

Almeida 
N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas Visita de estudo
Realização de visitas de estudo no âmbito da UC 

de Introdução aos Problemas Ambientais e da UC 
de Auditoria e Gestão Ambiental

Pedro Rodrigues N.º de visitas de estudo realizadas 2

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo
Visita a Estrutura e/ou Infraestrutura Hidráulica ou 

a evento relacionado
Helena Simão N.º de visitas de estudo realizadas 2

Eventos e Iniciativas
Seminário Workshop em Modelo 
Financeiro do Plano de Negócios

Componente financeira do Plano de Negócios Vítor Gabriel
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
1

Eventos e Iniciativas
Seminário Workshop sobre 

motivação de recursos humanos

Exposição de diversos tópicos relacionados com o 
tema do workshop por personalidade de 

reconhecido mérito
Francisco Tomé

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

1

Eventos e Iniciativas Seminário de SST
Seminário de SST no âmbito da UC de Gestão de 
Segurança e Saúde no trabalho do mestrado em 

SIG
Jorge Gregório N.º de participantes inscritos 30

Eventos e Iniciativas
Seminário Workshop em 

Empreendedorismo
Componentes: legal e marketing de um plano de 

negócios
Teresa Felgueira

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

1

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo
Visita de estudo a um Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos / Aterro Sanitário
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de atividades/ações realizadas 1
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EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo
Visita de estudo a uma Estação de Tratamento de 

Águas de Abastecimento (ETA)
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo à central 

Termoelétrica de biomassa de 
Mortágua

Visita de estudo Jorge Gregório N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo
Visita de estudo a uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR)
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo à barragem do 

Caldeirão, ou outra no centro de 
Portugal

Verificar no local os métodos de monitorização 
Geodosésicos e Instrumentais, lecionados na Uc de 

Geodesia Geral.
Glória Patrício N.º de visitas de estudo realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Visita de Estudo dos alunos do 

TeSP de GCI

Desenvolvimento de competências de natureza 
científica, tecnológica e cultural nas áreas da 

gestão e comércio internacional
José Carlos Alexandre N.º de visitas de estudo realizadas 1

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo ao Porto
Visita a museus e outros espaços de âmbito 

cultural, relacionados com a língua, literatura e 
cultura portuguesas        

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino
N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas Visita de estudo à Lipor Visita de estudo Jorge Gregório N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo a uma cidade 

espanhola
Aprofundar os conhecimentos culturais e 

linguísticos castelhanos

Florbela Rodrigues+  
1 docente de CRP, 1 

de CM e 1 de 
Desporto.

N.º de eventos realizados 2

Eventos e Iniciativas Visita de estudo a Salamanca

Visita à Casa Lis,  Museu de  Art Nouveau e  Art 
Déco, à Casa de Las Conchas, à Catedral e à 
Universidade, como forma de promover o 

contacto com a língua e a cultura espanholas

Isa Severino
Grau de satisfação dos participantes (escala 

de 1 a 5)
1
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EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

FCWFormação, Cursos e Workshops

Dia Mundial da Poesia - 21 de 
março

Realização de uma tertúlia onde  
se lê  poesia e textos dedicados à 

gastronomia e aos prazeres de 

Realização de Tertúlia

Anabela 
Sardo/Helena 

Pinto/Rita 
Chaves/Zaida Ferreira

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

1

Eventos e Iniciativas

Vista de estudo Ação de 
sensibilização para o uso dos 

meios de primeira intervenção 
em SCI

Visita de  estudo aos Bombeiros Voluntários da 
Guarda com uma sessão teórica seguida de uma 

sessão prática com uso de meios de primeira 
intervenção de combate a incêndios

Jorge Gregório N.º de atividades/ações realizadas 1

Eventos e Iniciativas Vista de estudo
Visita ao Vérice Geodésico de Melriça e museu da 

Geodesia em Vila de Rei (Abrantes). 
Área de Ciências 

Geográficas
N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas Visitas de Estudos

Desenvolvimento de competências científico, 
tecnológico e cultural nas áreas da contabilidade e 

da gestão no âmbito da Licenciatura de 
Contabilidade, GRH e MKT e do Mestrado de SIG 

(AQSeRS) e Gestão (Contabilidade)

Rute Abreu N.º de visitas de estudo realizadas 2

Eventos e Iniciativas
Visitas de Estudo dos alunos de 

Gestão, Gestão de Recursos 
Humanos e Marketing

Desenvolvimento de competências de natureza 
científica, tecnológica e cultural

Ascensão Braga N.º de visitas de estudo realizadas 2

Eventos e Iniciativas

Visitas de Estudo a exposições, 
feiras, teatros, museus, eventos 

de arte urbana no âmbito da 
educação artística

As visitas de estudo reforçam as aprendizagens 
curriculares, desafiam os alunos a entenderem os 
seus conhecimentos em situações diferentes do 

contexto de sala de aula e possibilitam-lhes 
desenvolver destrezas concernentes à 

organização  sistematização  comunicação e 

Rosa Branca 
Figueiredo

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstração 

realizadas
6

Eventos e Iniciativas Visitas de Estudo
Planeamento e realização de visitas de estudo a 

empresas da área da TI e participação em 
conferências (ex.websummit) com alunos

UTC de Informática N.º de atividades/ações realizadas 6

Eventos e Iniciativas
Visita de estudo no âmbito das uc 

de UOT, PTU e OT 

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

Território
Maria João Gomes N.º de atividades académicas realizadas 1

Eventos e Iniciativas
Visita de Estudo nas área  da 

gestão
Desenvolvimento de competências científico, 

tecnológico e cultural nas áreas da gestão
Diretor do Curso de 

Gestão
N.º de visitas de estudo realizadas 5
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FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCWFormação, Cursos e Workshops

CURSO Breve DE PREPARAÇÃO 
PARA OS EXAMES DE AVALIAÇÃO 
PROFISSIONAL DA ORDEM DOS 
CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

(3ª edição)

Lecionação de diversos módulos de preparação do 
exame

UTC de Gestão e 
Economia + Área 

disciplinar de 
Contabilidade e 

Finanças

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

Formação, Cursos e Workshops
Curso Breve de curta duração na 

área da Gestão IPG/UMESP
Lecionação de diversos módulos na áea da gestão

UTC de Gestão e 
Economia

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

1

Formação, Cursos e Workshops Curso breve
Leccionação do curso PROJETO GEOTÉCNICO DE 

ACORDO COM OS EUROCÓDIGOS 
Carlos Rodrigues N.º de atividades académicas realizadas 1

Formação, Cursos e Workshops
Criação de um  novo curso na 

área cientifica das Ciencias 
Geogáficas

Ampliação/atualização da oferta formativa

Maria João Gomes 
Elisabete Soares 

Elisabete Monteiro 
Gloria Patricio Anónio 

Monteiro

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Criação de cursos de 

formação/atualização 
Ampliação/atualização da oferta formativa

Maria João Gomes 
Elisabete Soares 

Elisabete Monteiro 
Gloria Patricio Anónio 

Monteiro

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

2

Formação, Cursos e Workshops
Concurso de conhecimentos de 

Língua Portuguesa

Concurso destinado a avaliar, de forma lúdica, 
conhecimentos de língua, história, literatura, 

geografia e cultura.

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Como o hábito linguístico correto 

nos conduz ao erro

Apresentação, discussão, a partir de situações de 
uso, e explicação de erros linguísticos (flexionais, 

de regência)  da língua portuguesa motivados pela 
própria norma. Resolução de exercícios.

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

3

Formação, Cursos e Workshops
Comemoração do dia 

Internacional do livro infantil

Conferência/workshop  e mostra bibliográfica 
sobre literatura infantil, no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Literatura 
Infantil, a 2 de abril.        

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Celebração do dia do Livro 

Português  - 26 de março de 
2018

Pretende-se com esta atividade  divulgar o livro 
em língua portuguesa, os seus autores e motivar 

para a leitura.
Maria João Costa

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

1
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FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCWFormação, Cursos e Workshops
Workshop "Aprender com os 

erros"

Revisão de conteúdos relacionados com a língua 
portuguesa, de forma lúdica, com recurso a meios 

audiovisuais e jogos.        

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops Robótica para todos
Dar formação a alunos do ensino secundário e 

professores tendo em vista capacitar esses alunos 
e professores para construirem um robô.

UTC de Informática-
Prof. Luis Figueiredo

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

2

Formação, Cursos e Workshops
Organização de um curso de Ética 

e Deontologia Profissional

Organização de um curso de Ética e Deontologia 
Profissional para permitir o ingresso dos alunos na 

Ordem Profissional (OET)

Nuno Álvaro Freire de 
Melo

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

2

Formação, Cursos e Workshops O poeta, o poema, o leitor
Pretende-se motivar os estudantes para uma 

leitura assidua e crítica de um género que exige do 
leitor a sua total participação.

Fernando Carmino 
Maqrues

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

12

Formação, Cursos e Workshops
O "lado (im)palpável" da 

acentuação gráfica. Um "busilis" 
da ortografia portuguesa

Apresentação com recurso a discussão e resolução 
de exercícios com vista à sistematização das 
normas para um uso correto da acentuação 

gráfica. Pretende-se com este curso/formação: 
reconhecer a acentuação prosódica como um 

fenómeno eminentemente oral; identificar o papel 

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

4

Formação, Cursos e Workshops

Cursos Breves na área da 
Contabilidade e Finanças, 

Qualidade, Segurança, Ambiente 
e Responsabilidade Social

Desenvolvimento de competências científico, 
tecnológico e cultural 

Rute Abreu N.º de atividades/ações realizadas 1

Formação, Cursos e Workshops
Curso Complementar de 

Português
Procurar solucionar o problema do baixo nível de 
domínio da língua portuguesa dos alunos PALOP.

UTC LC - Área 
Científica de 

Português e Estudos 
Culturais

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

30

Formação, Cursos e Workshops Curso breve Formação em QGIS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: 

INICIAÇÃO AO QGIS
Secção de Ciencias 

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

realizados
1

Formação, Cursos e Workshops
Curso breve de soft skills na área 

da análise técnica/gráfica de 
investimentos

Lecionação de diversos tópicos de matéria 
relacionados com o tema do curso

Francisco Tomé
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
1
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FCW

IPEC

IPEC

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPPProjetos, Protocolos e Parcerias

ReCLes.pt como agente de 
disseminação e coordenação 

internacional de formação em 
ICC do projeto ICCAGE

Integração de professores do IPG e de outros IES 
nacionais em módulos a promover ICC

María del Carmen 
Arau Ribeiro

grau de satisfação 5

Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto QREN 
Projeto QREN – co-promoção entre as entidades 

Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP) e 
Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

Carlos Aquino 
Monteiro

Taxa de execução das atividades previstas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking para 

investigadores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 20

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking para gestores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 20

Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking in higher 

education
Formação de investigadores do IPG na 

Universidade de Dresden
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 5

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking for managers
Formação de investigadores do IPG na 

Birmingham City University
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 4

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

ICC volume
Edição de 20+ artigos sobre atividades 

pedagógicas na promoção de ICC
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de materiais didáticos e pedagógicos 

editados/produzidos
20

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Comissão Científica do C4C, IPCB
Responsabilidade científica-académica e 

integração académica das mestrandas neste 
evento ligado ao CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos 50

Formação, Cursos e Workshops
Workshop sobre pontuação - 

vírgula.
Dotar  os utentes da língua das regras da utilização 

da vírgula.
Mário Meleiro / Rui 

Formoso
N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas
2
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TV

TV
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-

-
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Transversal
Reunião da CNA da Fédération 

Européenne de Geologues (FEG)
Análise curricular e profissional no âmbito CNA da 

Fédération Européenne de Geologues (FEG)
Ana Maria Antão N.º de pareceres emitidos 4

Transversal
Interruptions: World Poetry Day 

2018
Momentos lúdicos de poesia com alunos pela 

ESTG
María del Carmen 

Arau Ribeiro
grau de satisfação 5

Transversal

Demonstrações,  no laboratório, 
dirigidas a visitantes potenciais 
candidatos a frequentar cursos 

do IPG

Demonstrações de prototipagem rápida e de 
fabricação digital dirigidas a alunos visitantes e 

possivelmente candidatos a frequentar cursos do 
IPG, com especial incidência nos cursos de DE e EI.

Miguel Lourenço
N.º de visitantes/participantes nos eventos a 

realizar
40
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EI

EI

EI

FCW

FCW

FCW

Eventos e Iniciativas
XXVIII Jornadas Luso Espanholas 

de Gestão Científica
Organização das XXVIII Jornadas Luso-Espanholas 

de Gestão Científica
UTC de Gestão e 

Economia
N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas Participação como oradora Diversas iniciativas Helena Saraiva N.º de eventos realizados 2

Formação, Cursos e Workshops Participação
Participação em acções de formação para 

actualização científica
Helena Simão Nº de acções de formação frequentadas 1

Formação, Cursos e Workshops
Aquisição de Informação 

Geospacial a partir de VANT 

Exemplificação da aquisição e tratamento da 
Informação Geospacial a partir de VANT (Veículos 

Aéreos Não Tripulados)

António Monteiro, e 
Secçao de Ciencias 

geográficas.

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

1

Formação, Cursos e Workshops

Participação em cursos de curta 
duração, congressos, 

conferências, seminários ou 
ações de formação

Divulgação da actividade de investigação 
desenvolvida

Carlos Rodrigues
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
2

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Eventos e Iniciativas
Apresentação de um livro de 
cozinha apresentado por um 

estudante.

Apresentação e divulgação do livro na biblioteca 
da ESTH.

Anabela Sardo e Zaida 
Ferreira

N.º de atividades/ações realizadas 1

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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FCW

FCW

FCW

FCW

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Formação, Cursos e Workshops

Participação em cursos de curta 
duração, congressos, 

conferências, seminários ou 
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre todos os participantes/palestrantes, com 

vista ao desenvolvimento da qualidade e 
investigação desenvolvida nacional e 

internacionalmente.

Maria Manuela 
Natário

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

1

Formação, Cursos e Workshops

Participação em cursos de 
formação, congressos, 

conferencias, seminários ou 
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre todos os participantes, com vista ao 

desenvolvimento de novos conhecimentos e 
competências

Nuno Álvaro Freire de 
Melo

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

3

Formação, Cursos e Workshops

Participação em cursos de curta 
duração, congressos, 

conferências, seminários ou 
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre todos os participantes/palestrantes, com 

vista ao desenvolvimento da
qualidade e investigação desenvolvida nacional e 

internacionalmente

Maria João Gomes
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência internacional - XVIII 
Encuentro AECA

Participação com apresentação de comunicação Lúcia Marques N.º de artigos científicos apresentados 1

Formação, Cursos e Workshops
Sistema de Normalização 

Contabilistica da Administração 
Publica

Publicação de manual com vista ao 
desenvolvimento da investigação e à valorização 

do conhecimento
Rute Abreu

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

1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência internacional XXVIII 
Jornadas Hipano-Lusas de Gestão 

Cientifica
Participação com apresentação de comunicação Rute Abreu N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência internacional - XVIII 
Encuentro AECA

Participação com apresentação de comunicação Fátima David N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência internacional XXVIII 
Jornadas Hipano-Lusas de Gestão 

Cientifica
Participação com apresentação de comunicação Fátima David N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência internacional XXVIII 
Jornadas Hipano-Lusas de Gestão 

Cientifica
Participação com apresentação de comunicação Lúcia Marques N.º de artigos científicos apresentados 1
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Apresentação de comunicações em eventos 
cientificos

António Monteiro
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Apresentação de comunicações em eventos 
cientificos

Carlos Rodrigues
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Apresentação de comunicações em eventos 
cientificos

José Carlos Costa de 
Almeida

N.º de comunicações científicas 
apresentadas

2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Apresentação de comunicações em eventos 
cientificos

Maria João Gomes
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Rute Abreu N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Rute Abreu N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Catarina Alves N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Rute Abreu N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Vítor Gabriel N.º de artigos científicos apresentados 8
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação com apresentação de comunicação Helena Saraiva N.º de artigos científicos apresentados 6

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Fórum do Ambiente
Participação no Fórum do Ambiente a realizar na 

FEUP
Diretor de Curso de 

EA/Núcleo de Alunos
N.º de participações em eventos científicos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Conferência 
nacional/internacional

Participação em conferência - atualização cientifica Catarina Alves N.º de participações em eventos científicos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Participação em cursos de curta 
duração, congressos, 

conferências, seminários ou 
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre todos os participantes/palestrantes, com 

vista ao desenvolvimento da qualidade e 
investigação desenvolvida nacional e 

internacionalmente.

Maria Manuela 
Natário

N.º de comunicações científicas 
apresentadas

2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Participação em Congresso
Participação em Congresso no âmbito do Projeto 

Lítio
Maria Elisabete 

Soares 
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigo Publicação de artigo em actas de congresso Helena Simão
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Participação nas Jornadas Luso 
Espanholas de Gestão Científica

Apresentação de comunicação Ana Poças
N.º de comunicações científicas 

apresentadas
1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Artigos científicos publicados Carlos Rodrigues N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigo Submissão de artigo em  revista Helena Simão N.º de trabalhos científicos submetidos 1
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Difusão externa do conhecimento, através do 

desenvolvimento da investigação e da produção 
científica

Maria João Gomes N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Difusão externa do conhecimento, através do 

desenvolvimento da investigação e da produção 
científica

Carlos Rodrigues N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Difusão externa do conhecimento, através do 

desenvolvimento da investigação e da produção 
científica 

Maria Manuela 
Natário

N.º de publicações científicas 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Difusão externa do conhecimento, através do 

desenvolvimento da investigação e da produção 
científica

José Carlos Costa de 
Almeida

N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Elaboração e submissão de artigos científicos para 

publicação em revista registada 
internacionalmente no ISI-Web of Science

Maria Elisabete 
Soares 

N.º de publicações científicas 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Elaboração de proposta de publicação Helena Saraiva N.º de trabalhos científicos submetidos 3

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Investigação e Desenvolvimento Maria João Gomes N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Em resultado de trabalhos de investigação, a 

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

Pedro Rodrigues N.º de artigos científicos apresentados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Investigação e Desenvolvimento Reinas André N.º de artigos científicos apresentados 1
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
No âmbito da Tese de Doutoramento pretende-se 

elaboar e apresentar artigo em Confrência.
Elisabete Monteiro N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Publicação de artigo científico Catarina Alves N.º de publicações científicas 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Participação dos membros da UTC de Informática 
em revisões científicas, conferências, publicações 

atas/revistas/livros
UTC de Informática N.º de publicações científicas >20

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos com vista ao 

desenvolvimento da investigação e à valorização 
do conhecimento

Lúcia Marques N.º de publicações com ISBN 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos científicos em revistas da 

especialidade, com arbitragem.
António Monteiro N.º de publicações científicas 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos com vista ao 

desenvolvimento da investigação e à valorização 
do conhecimento

Vítor Gabriel N.º de publicações com ISBN 6

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos com vista ao 

desenvolvimento da investigação e à valorização 
do conhecimento

Fátima David N.º de publicações com ISBN 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos com vista ao 

desenvolvimento da investigação e à valorização 
do conhecimento

Rute Abreu N.º de publicações com ISBN 3

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação de artigos com vista ao 

desenvolvimento da investigação e à valorização 
do conhecimento

Vítor Gabriel N.º de publicações com ISBN 5
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Publicação no âmbito do Projeto Lítio, 023720
Glória Patrício e 
outros docentes

N.º de artigos científicos apresentados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação em actas de conferências 

internacionais, capítulos de livros e publicação em 
revistas internacionais

Miguel Lourenço N.º de publicações científicas 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Revista Internacional ISI Elisabete Monteiro N.º de trabalhos científicos submetidos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos
Publicação no âmbito do trabalho de 

Doutoramento
Glória Patrício N.º de trabalhos científicos submetidos 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão científica  - 12ª 
Conferência Ibérica de Sistemas e 

Tecnologias de Informação
Revisão científica de comunicações Rute Abreu N.º de artigos científicos revistos/avaliados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos Revistas Ana Maria Antão N.º de artigos científicos apresentados 2

3
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão científica - XXVII Jornadas 
Hipano-Lusas de Gestão 

Cientifica
Revisão científica de comunicações Rute Abreu N.º de artigos científicos revistos/avaliados

1
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos
Numerical simulation of a 4 stroke, opposed piston 

spark ignition engine
Jorge Gregório N.º de artigos científicos revistos/avaliados

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão científica - XXVIII 
Jornadas Luso Espanholas de 

Gestão Científica
Revisão científica de comunicações Fátima David N.º de artigos científicos revistos/avaliados 4
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IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

IPEC

PPP

PPP

2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos Revisão de artigos de revistas Carlos Rodrigues N.º de artigos científicos revistos/avaliados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos revisão artigos Ana Maria Antão N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos cientificos 
para publicação em revistas 

(journals)
Revisão de artigos Catarina Alves N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos científicos em 
revistas científicas

Revisor em  revistas científicas de circulação 
nacional/internacional

Pedro Rodrigues N.º de artigos científicos revistos/avaliados 2

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos científicos em 
revistas científicas

Revisão de artigos submetidos a revistas 
científicas, de divulgação internacional, a pedido 

dos seus editores.
Miguel Lourenço N.º de artigos científicos revistos/avaliados

4

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos e 
comunicações

Conferências e Revistas científicas Vítor Gabriel N.º de artigos científicos revistos/avaliados 6

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Revisão de artigos e 
comunicações

Conferências e Revistas científicas Helena Saraiva N.º de artigos científicos revistos/avaliados

2

Projetos, Protocolos e Parcerias
 02/SAICT/2016 (IC & DT) Project 

023720 Projecto  em cooperação Ana Maria Antão Taxa de conclusão de projetos 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
 02/SAICT/2016 (IC & DT) Project 

023720 
Realização de trabalhos de campo e gabinete no 

âmbito do Projeto Lítio
Maria Elisabete 

Soares 
N.º de cooperações no âmbito de projetos
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PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

Projetos, Protocolos e Parcerias
Participação em projetos de 

investigação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos 
entre todos os participantes, com vista ao 

desenvolvimento da qualidade e investigação 
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Maria Manuela 
Natário

N.º de cooperações no âmbito de projetos 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projecto InvestJovem:Equipa de 

Avaliação
Promoção do desenvolvimento da investigação e à 

valorização do conhecimento
Rute Abreu; Fátima 
David; Teresa Paiva

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias EQAVET:Equipa de Auditoria
Promoção do desenvolvimento da investigação e à 

valorização do conhecimento

Rute Abreu; Pedro 
Cardão; Constantino 

Rei

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
LIQ2PROEARTH - PTDC/ECM-

GEO/1780/2014

Desenvolvimento das atividades do Projecto 
LIQUEFACTION ASSESSMENT PROTOCOLS TO 

PROTECT CRITICAL INFRASTRUTURES AGAINST 
EARTHQUAKE DAMAGE

Carlos Rodrigues N.º de ações concretizadas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
CLDS 3G Guarda: Ações de 

Capacitação
Promoção do desenvolvimento da investigação e à 

valorização do conhecimento
Rute Abreu

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Dinamização e consolidação do 

"Projeto de Cidadania Fiscal"
Promoção do desenvolvimento da investigação e à 

valorização do conhecimento
Rute Abreu N.º de ações aprovadas 5

Projetos, Protocolos e Parcerias
Municipio da Guarda: Promoção 

do Guia do Investidor
Promoção do desenvolvimento da investigação e à 

valorização do conhecimento
Rute Abreu

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Participação em projeto de 

investigação
Participação em projeto de investigação apoiado 

pela FCT
Miguel Lourenço N.º de projetos iniciados no ano civil 1

Projetos, Protocolos e Parcerias Parcerias várias
Parcerias com outras instituições de ensino e 

investigação e de desenvolvimento tecnológico
Ana Maria Antão N.º de ações concretizadas 1
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PPP

PPP

PPP

PPP

TV

TV

TV

TV

TVTransversal Prestação de serviços ao exterior
Realização de trabalhos no âmbito de prestação de 

serviços ao exterior
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de estudos/projetos 

técnicos/diagnósticos/planos realizados
3

Projetos, Protocolos e Parcerias
Sabugal + Social: Coordenação e 
Implementação de Sistema de 

Gestão de Qualidade 

Promoção do desenvolvimento da investigação e à 
valorização do conhecimento

Rute Abreu
N.º de novos protocolos/parcerias 

celebrados
1

Transversal Prestação de serviços ao exterior

Prestação de serviços de modelação digital 
tridimensional, de prototipagem rápida e 

fabricação digital a empresas e particulares da 
região e de fora da região

Miguel Lourenço N.º de ações 6

Transversal Prestação de serviços ao exterior Prestação de serviços ao exterior Ana Maria Antão
N.º de trabalhos/ensaios/avaliações 

realizados
2

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto Lítio - Candidatura n.º 

23720
Realização de actividades de apoio ao projecto

António Monteiro e 
outros docentes

N.º de cooperações no âmbito de projetos 3

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto Lítio - Candidatura n.º 

23720 - 2016

"Lítio -  Geologia como base da qualidade de vida. 
A sustentabilidade do Lítio na povoação de 

Gonçalo (Guarda)".  Aprovado no âmbito da 
parceria FCT/H2020. A parte referente  à recolha 
de dados topográficos e da elaboração de plantas 
topográficas e cadastrais é da responsabilidade da 

Ana Antão e 
colaboradores da 
Área de Ciências 

Geográficas 

N.º de ações concretizadas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Realização da monitorização da 

qualidade do ar da Guarda
Realização de ensaios físico-químicos e biológicos 

através de unidade móvel
Pedro Rodrigues N.º de ações concretizadas 12

Transversal Prestação de serviços ao exterior
Realização de estudos geotécnicos, projecto, 

ensaios, relatórios e pareceres
Carlos Rodrigues N.º de ações concretizadas 15

Transversal Prestação de serviços ao exterior
Realização de ensaios físico-químicos e 

microbiológicos da água da piscina do IPG
Pedro Rodrigues N.º de ações concretizadas 24
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TV

TV

TV

-

-

Transversal
Prestação de serviços em 

acústica 

Estudos de incomodidade acústica e de 
caracterização acústica que

consiste na realização de medições acústicas in-
situ

Carlos Aquino 
Monteiro

N.º de ações concretizadas 10

Transversal
Prestação de serviços ao 

exteriror
Certificações energéticas

José Carlos Costa de 
Almeida

N.º de ações concretizadas 10

Transversal
Prestação de serviços ao 

exteriror
Ensaios para determinação da qualidade de águas, 

águas residuais, solos, folhas e sementes
Pedro Rodrigues N.º de ações concretizadas 700
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

I

I

I

I

I

Internacionalização Erasmus + Erasmus + Ana Maria Antão
N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 

internacional
1

Internacionalização
Incoming-Mobilidade na 

Murdoch University (Australia) 

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Docentes e 
Investigadores da UM

N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 
internacional

1

Internacionalização Incoming-Mobilidade na India

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Docentes e 
Investigadores da UM

N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 
internacional

1

Internacionalização
Incoming-Mobilidade na 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (BrasiL)

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Docentes e 
Investigadores da 

UPM

N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 
internacional

1

Internacionalização
Incoming-Mobilidade na 

Universidade de Salamanca 
(Espanha)

Mobilidade na Universidade de Salamanca 
(Espanha)

Docentes da USAL
N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 

internacional
2

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Formação, Cursos e Workshops

Promoção da cultura e poesia 
portuguesa junto das diferentes 
polos da Universidade Metodista 

( Brasil)

Promover junto dos estudantes brasileiros a 
cultura portuguesa incentivando-os para os cursos 

oferecidos pelo IPG no âmbito de protocolos já 
existentes e futuros  entre as duas Instituições

Fernando Carmino 
Marques

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

12

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

Internacionalização Mobilidade docente Leccionação em Pós-graduação no Brasil
José Carlos Costa de 

Almeida
N.º de participações em iniciativas de âmbito 

internacional
1

Internacionalização
Ingoing-Mobilidade ERASMUS na 

Universidade de Sevillha 
(Espanha)

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Docentes e 
Investigadores da 

Usevilla

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

1

Internacionalização Mobilidade docente
Participação em programa de mobilidade docente  

ERASMUS +
José Carlos Costa de 

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

1

Internacionalização Mobilidade docente Participação em programa de mobilidade docente Carlos Rodrigues
N.º de programas de mobilidade 
internacional realizados (in e out)

1

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outcoming)

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino 
Superior, especificamente de apoio de projetos de 

cooperação e mobilidade entre o IPG e IES 
internacionais

Helena Saraiva
N.º de docentes do IPG em programas 

internacionais
1

Internacionalização Mobilidade docente Participação em programa de mobilidade docente Maria João Gomes
N.º de programas de mobilidade 
internacional realizados (in e out)

1

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outgoing)

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino 
Superior, especificamente de apoio de projetos de 

cooperação e mobilidade entre o IPG e IES 
internacionais

Ascensão Braga
N.º de docentes do IPG em programas 

internacionais
1

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outgoing)

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino 
Superior, especificamente de apoio de projetos de 

cooperação e mobilidade entre o IPG e IES 
internacionais

Maria Manuela 
Natário

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

1

Internacionalização
Mobilidade Erasmus 
(outgoing/Incoming)

Participação em programa de mobilidade docente  
ERASMUS +

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

1
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I

I

I

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

Internacionalização
Mobilidade ERASMUS na 

Universidade de Salamanca 
(Espanha)

Possibilitar que os alunos da Licenciatura de 
"Administración y Dirección de Empresa" 

obtenham conhecimentos e competências que 
lhes possibilitem compreender a Contabilidade 

Pública em Portugal, através do desenvolvimento 
de metodologias de ensino na área científica da 

Fátima David
N.º de docentes do IPG em programas 

internacionais
1

Internacionalização
Outgoing-Mobilidade ERASMUS 

na Universidade de Sevillha 
(Espanha)

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Rute Abreu
N.º de docentes do IPG em programas 

internacionais
1

Internacionalização
Outgoing-Mobilidade ERASMUS 
na Universidade de Salamanca 

(Espanha)

PCooperação e colaboração entre o IPG e 
instituições de ensino superior de países terceiros, 

com vista ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural de ambas as instituições

Rute Abreu
N.º de docentes do IPG em programas 

internacionais
1

1Projetos, Protocolos e Parcerias
Orientação de alunos 

internacionais
Orientação de alunos internacionais inscritos no 

mestrado de construções civís
Nuno Álvaro Freire de 

Melo
N.º de ações concretizadas

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Orientação de alunos 

internacionais

A docente proprõe-se a orientar trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Projecto do curso de 

licenciatura de Engenharia Topográfica de um 
aluno ao abrigo do Programa ERASMUS.

Elisabete Monteiro N.º de ações concretizadas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Orientação de alunos 

inrernacionais
Orientação de alunos internacionais inscritos no 

mestrado de Construções Civis  
Ana Maria Antão

1Projetos, Protocolos e Parcerias
Colaboração com  Instituições de 

Ensino Superior

Criação de novas 
colaborações/parcerias/protocolos com 

instituições de ensino e organizações

UTC de 
Informática/Direção 

da ESTG

N.º de novos acordos internacionais 
celebrados

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Orientação  de alunos 

internacionais 
Orientação de alunos internacionais inscritos no 

mestrado de Construções Civis  
Maria João Gomes N.º de etapas/atividades concretizadas 3

Projetos, Protocolos e Parcerias
Orientação  de alunos 

internacionais 
Orientação de alunos internacionais inscritos no 

mestrado de Construções Civis  
Carlos Rodrigues N.º de etapas/atividades concretizadas
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PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

1Projetos, Protocolos e Parcerias
Protocolo com a Universidade 

Mackenzie (Brasil)

Consolidação do acordo para a Dupla Titulação da 
Licenciatura de Contabilidade e do Mestrado de 

SIG (AQSeRS)
Presidente do IPG

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

1Projetos, Protocolos e Parcerias Projeto Egiecocar
Participação em prova internacional da Shell Eco 

Marathon
Jorge Gregório N.º de ações concretizadas

1Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto Internacional de Design 

Thinking
Formação e participação em ativiaddes de Design 

Thinking na Alemanha
Pedro Rodrigues N.º de ações concretizadas

Projetos, Protocolos e Parcerias
Protocolos de cooperação 

internacional
Elaboração de acordos de dupla titulação com 

instituições brasileiras
José Carlos Costa de 

Almeida
N.º de novos protocolos/parcerias 

celebrados
3

1Projetos, Protocolos e Parcerias
Protocolo com a Cologne 

Business School (Alemanha)

Preparação do acordo para a Dupla Titulação da 
Licenciatura de Contabilidade e do Mestrado de 

SIG (AQSeRS)
Presidente do IPG

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

Projetos, Protocolos e Parcerias
Protocolo com a Universidade 

Perth (Australia)

Consolidação do acordo para a Dupla Titulação da 
Licenciatura de Contabilidade e do Mestrado de 

SIG (AQSeRS)
Presidente do IPG

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

1
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

EA

EA

EA

EA

IC

Ensino e Aprendizagem
Avaliação do curso de Engenharia 

Topográfica do IPG
A docente integra a Comissão de Avaliação do 

referido curso de licenciatura.
Elisabete Monteiro Nº de ações concretizadas 1

Ensino e Aprendizagem
Desenvolver o projeto do 

Laboratório de Informação 
Contabilística

Manutenção do sistema de gestão de rede e 30 
sistemas de hardware com impressora, software 
de aplicação à Contabilidade Financeira como por 

exemplo Primavera Software, Contabilidade de 
Gestão, Fiscalidade, Avaliação de Projetos, 

Análise/Gestão Financeira  Auditoria e outras com 

Presidente do IPG
N.º de ações extracurriculares realizadas por 

UTC
2

Ensino e Aprendizagem
Consolidar a Sala de Trabalho 

Colaborativo do MSIG (AQSRS) 

Fomentar a participação de alunos através da 
realização dos projetos aplicados e relatórios de 

estágio profissionalizante, bem como o apoio 
regular de docentes

Presidente do IPG
N.º de ações extracurriculares realizadas por 

UTC
3

1Informação e Comunicação
Divulgação de Oferta Formativa - 

FIT 2017

A docente propõe-se a colaborar na divulgação da 
oferta formativa com exposição de equipamento e 

outro material alusivo ao curso de Engenharia 
Topográfica no âmbito da FIT em 2018.

Elisabete Monteiro N.º de ações de promoção realizadas

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Ensino e Aprendizagem
Avaliação do curso de Engenharia 

Civil do IPG

Elaboração de relatório para a A3ES - 2º Ciclo de 
avaliação/acreditação de ciclos de estudos em 

funcionamento

José Carlos  
Almeida/Carlos 

Rodrigues/Carlos 
Aquino

N.º de atividades académicas realizadas 1

1Ensino e Aprendizagem Elaboração de material didáctico Elaboração de elementos de apoio ao estudo Helena Simão
N.º de materiais didáticos e pedagógicos 

editados/produzidos

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

PPP

PPP 2Projetos, Protocolos e Parcerias
Promoção de 

parcerias/protocolos 

Promoção de parcerias/protocolos de colaboração 
com entidades externas no âmbito da Área 

Disciplinar de Ciências Geográficas 

Maria João Gomes 
Elisabete Soares 

Elisabete Monteiro 
Gloria Patricio Anónio 

Monteiro

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

10

Projetos, Protocolos e Parcerias
Estabelecimento de 
parcerias/protocolos

Promoção de parcerias/protocolos de colaboração 
com entidades externas no âmbito da Geotecnia

Carlos Rodrigues
N.º de novos protocolos/parcerias 

celebrados
1

Informação e Comunicação
Ações de divulgação da ESTG, 
Workshops, apresentações de 
projetos e equipamentos, etc.

Participação em ações de divulgação, Workshops, 
apresentações de projetos e equipamentos, a fim 

de dar resposta às inúmeras solicitações das 
Escolas e Instituições da região.

UTC da ESTG
N.º de ações de produção e difusão de 

informação

3Informação e Comunicação

Participação em ações de 
divulgação da oferta formativa 
do IPG (ex: Futurália, Qualifica, 

etc.)

Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG em eventos realizados fora da 

instituição. Realização de demonstrações práticas 
com recurso a equipamentos.

Miguel Lourenço
N.º de ações de produção e difusão de 

informação

1Informação e Comunicação
Participação em ações de 

divulgação da oferta formativa 
do IPG 

Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG em eventos realizados no 

exterior do IPG. Realização de demonstrações 
recorrendo a equipamentos durante a atividade 

proposta.

Maria Elisabete 
Soares

N.º de ações de produção e difusão de 
informação

1Informação e Comunicação
Jantar de Negócios dos alunos de 

Gestão
Aproximação do aluno ao meio empresarial

Direção do Curso de 
Gestão, da UTC de GE 

e ESTG e IPG
Nº de eventos realizados

2Informação e Comunicação
Promoção e divulgação do TeSP 
de contabilidade e fiscalidade; 
Licenciatura de Contabilidade

Ampliação da oferta formativa através de ações de 
divulgação externa

Rute Abreu N.º de atividades académicas realizadas

2

Informação e Comunicação

Participação em ações de 
divulgação da oferta formativa 
do IPG (ex: Futurália, Qualifica, 

etc.)

Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG em eventos realizados no 

exterior do IPG. 

José Carlos Costa de 
Almeida 

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas

2

Informação e Comunicação

Participação em ações de 
divulgação da oferta formativa 
do IPG (ex: Futurália, Qualifica, 

etc.)

Participação em ações de divulgação da oferta 
formativa do IPG em eventos realizados no 

exterior do IPG. 
Maria João Gomes

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas
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PPP

PPP

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Transversal
Apetrecho do laboratório de 

Geotecnia

Desenvolvimento de atividade do laboratório de 
Geotecnia com vista à atualização dos 

equipamentos
Carlos Rodrigues N.º de propostas apresentadas 3

Transversal Auditoria Interna
Realização de uma auditoria interna ao SIGQ do 

IPG
Jorge Gregório N.º de auditorias realizadas 1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Criação de novos protocolos e 
desenvolviemnto de projetos 

com outras entidades

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

IPG e sociedade

UTC de 
Informática/Direção 

da ESTG

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados

2

Projetos, Protocolos e Parcerias
Protocolo com APPSIG - 

Associação Portuguesa para os 
SIG

A docente está a colaborar no estabelecimento de 
uma parceria com a APPSIG - Associação 

Portuguesa para os Sistemas de Informação 
Geográfica

Elisabete Monteiro N.º de ações de promoção realizadas 1

Transversal
Criação de laboratório de 

Urbanismo

Criação de laboratório de urbanismo para a 
realização de aulas laboratoriais do curso de 

Engenharia Topofgráfica e apoio à realização de 
trabalhos teorico - práticos dos cursos de 

Engenharia Civil e Energia e Ambiente

Maria João Gomes N.º de propostas apresentadas 1

Transversal
Criação/ revitalização  do 
laboratório de Ciencias 

Geográficas

Criação/revitalização do laboratório de Ciencias 
Geográficas para apoio ao curso de Engenharia 

Topofgráfica 

Maria João Gomes 
Elisabete Soares 

Elisabete Monteiro 
Gloria Patricio Anónio 

Monteiro

N.º de atualizações realizadas 2

Transversal

Membro da Comissão de 
Equivalências da ESTG - área 

disciplinar de Ciências 
Geográficas

Membro da Comissão de Equivalências da ESTG, 
responsável pela área disciplinar de Ciências 

Geográficas
António Monteiro N.º de pareceres emitidos 20

Transversal

Membro da Comissão para 
elaboração do Relatório de 

Avaliação de Engenharia 
Topográfica  para a A3ES

Elaboração do Relatório de Funcionamento do 
Curso em Engenharia Topográfica para avaliação 

Maria Elisabete 
Soares e outros

N.º de relatórios produzidos 1

Transversal
Membro da Comissão de 

Equivalências da ESTG - área 
disciplinar de Engenharia Civil

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

Civil
Nuno Melo N.º de pareceres emitidos 40
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TV

TVTransversal
Secretário do curso de 

Engenharia Civil e Área Cientifica
Secretário do curso de Engenharia Civil e Área 

Cientifica
Carlos Aquino 

Monteiro
Taxa de concretização dos objetivos 1

Transversal
Membro eleito para o Conselho 

Pedagógico da ESTG-IPG
A docente integra o Conselho Pedagógico da ESTG-

IPG.
Elisabete Monteiro Nº de ações concretizadas 1
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Cód. Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
As Atividades Realizadas Não Previstas,  a seguir listadas, devem ser objeto de justificação/fundamentação na folha REFLEXÃO CRÍTICA.

Indicador Resultado

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO: ANO: 2018

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

(preencher no final do ano)

-

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Fundamentação para as atividades realizadas não previstas introduzidas no quadro Atividades Realizadas Não Previstas  (folha Ativ_Realiz_NP ):
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FORÇAS [Análise ao conjunto de vantagens internas da instituição ou serviços.]

FRAQUEZAS [Análise ao conjunto de desvantagens internas da instituição ou serviços.]

OPORTUNIDADES [Aspetos positivos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

AMEAÇAS [Aspetos negativos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

ANÁLISE SWOT
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Reflexão crítica relativamente às metas e resultados obtidos no ano civil em análise, limitações, constrangimentos e eventuais estratégias futuras e propostas de melhoria.

REFLEXÃO CRÍTICA
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EI

EI

EI

EI

EI

EI

4Eventos e Iniciativas Tarde da Matemática na ESTH

Esta iniciativa pretende promover, através de 
apresentações de docentes do IPG e/ou alunos da 

ESTH/IPG e eventuais convidados de fora da 
comunidade do IPG, uma abordagem alegre, 

despretensiosa e desinibida de temas que 
contenham Matemática  tentando mostrar as suas 

José Alexandre 
Martins

N.º de comunicações apresentadas

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

3

Eventos e Iniciativas

"Cozinhar ao SABOR das 
Línguas": exposição de livros de 

gastronomia na Biblioteca da 
ESTH/IPG

Exposição de livros de cozinha e gastronomia em 
diversas línguas (março)

Anabela Sardo, Maria 
Helena Pinto, Rita 

Arala Chaves e Zaida 
Ferreira

N.º de exposições realizadas 1

Eventos e Iniciativas
"Filmes Deliciosos na ESTH": Ciclo 

de Cinema
Passagem de filmes, no auditório da ESTH/IPG, 

cuja a temática está relacionada com gastronomia.

Anabela Sardo, Maria 
Helena Pinto e Zaida 

Ferreira
N.º de atividades/ações realizadas

4Eventos e Iniciativas Tarde da Matemática na ESTH

Esta iniciativa pretende promover, através de 
apresentações de docentes do IPG e/ou alunos da 

ESTH/IPG e eventuais convidados de fora da 
comunidade do IPG, uma abordagem alegre, 

despretensiosa e desinibida de temas que 
contenham Matemática  tentando mostrar as suas 

José Alexandre 
Martins

N.º de comunicações apresentadas

1

Eventos e Iniciativas

"Palavras com Gosto: Ler, Comer, 
Brindar": tertúlia na ESTH/IPG 
(Dia Mundial da Poesia - 21 de 

março)

Realização de uma tertúlia onde  se lê  poesia e 
textos dedicados à gastronomia e aos prazeres de 

Baco, fazendo ressaltar os 'casamentos 
harmoniosos' entre a escrita, a gastronomia e a 

enologia

Anabela Sardo,Maria 
Helena Pinto, Rita 

Arala Chaves e Zaida 
Ferreira

N.º de eventos realizados 1

Eventos e Iniciativas
 Quem canta, seus males 

espanta!
Realização de karaoke multilingue.

Anabela Sardo, Maria 
Helena Pinto, Rita 

Arala Chaves e Zaida 
Ferreira

N.º de atividades/ações realizadas

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EA

EA

EA

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

IPEC 50
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Comissão Científica do C4C, IPCB
Responsabilidade científica-académica e 

integração académica das mestrandas neste 
evento ligado ao CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

20

Projetos, Protocolos e Parcerias

ReCLes.pt como agente de 
disseminação e coordenação 

internacional de formação em 
ICC do projeto ICCAGE

Integração de professores do IPG e de outros IES 
nacionais em módulos a promover ICC

María del Carmen 
Arau Ribeiro

grau de satisfação 5

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking para gestores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos

20

Projetos, Protocolos e Parcerias Design Thinking for managers
Formação de investigadores do IPG na 

Birmingham City University
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 4

Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking para 

investigadores
Formação de outros investigadores do IPG e de 

outros IES nacionais
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos

1

Projetos, Protocolos e Parcerias
Design Thinking in higher 

education
Formação de investigadores do IPG na 

Universidade de Dresden
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de participantes inscritos 5

Ensino e Aprendizagem ICC module (ICCAGE project)

Um projeto de aprendizagem em telecolaboração 
envolvendo competências de comunicação 

intercultural com alunos na Univ. de Tempere, 
Finlândia, e na Budapest Business School, Hungria, 

2º semestre

María del Carmen 
Arau Ribeiro

taxa de aprovação/conclusão

10

Ensino e Aprendizagem CLIL modules in action
Aplicação da ação de formação em CLIL em 

módulos nas UC a designar pelos professores em 
formação CLIL

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos 45

Ensino e Aprendizagem CLIL Teacher Training b-learning 
Formação de professores online e presencial em 
estratégias e ferramentas a aplicar no ensino das 

Ucs através da língua inglesa 

María del Carmen 
Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos
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IPEC

TV

EI

EI

EI

FCW

FCW

FCW

FCW

1

Formação, Cursos e Workshops
O "lado (im)palpável" da 

acentuação gráfica. Um "busilis" 
da ortografia portuguesa

Apresentação com recurso a discussão e resolução 
de exercícios com vista à sistematização das 
normas para um uso correto da acentuação 

gráfica. Pretende-se com este curso/formação: 
reconhecer a acentuação prosódica como um 

fenómeno eminentemente oral; identificar o papel 

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

4

Formação, Cursos e Workshops
Concurso de conhecimentos de 

Língua Portuguesa

Concurso destinado a avaliar, de forma lúdica, 
conhecimentos de língua, história, literatura, 

geografia e cultura.

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Workshop "Aprender com os 

erros"

Revisão de conteúdos relacionados com a língua 
portuguesa, de forma lúdica, com recurso a meios 

audiovisuais e jogos.        

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Formação, Cursos e Workshops
Comemoração do dia 

Internacional do livro infantil

Conferência/workshop  e mostra bibliográfica 
sobre literatura infantil, no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Literatura 
Infantil, a 2 de abril.        

Ana Margarida 
Fonseca + Isa 

Severino

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

1

Eventos e Iniciativas CinESECD

A utilização do cinema como veículo e ferramenta 
de ensino-aprendizagem oportuniza enfocar os 

aspectos culturais, históricos, literários e políticos, 
proporcionando uma visão integral do cinema 

enquanto mídia educativa. 

Carla Ravasco, 
Florbela Rodrigues, 

Rosa Figueiredo, 
Helena Pinto, Maria 

João Costa  

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

3

Eventos e Iniciativas Karaoke Multilingue
Momento de lazer e de convívio com experiências 

de músicas nacionais e internacionais

Carla Ravasco, 
Florbela Antunes, 

Helena Pinto, Rosa 
Figueiredo, Rita Arala 
Chaves e Handerson 

Engrácio

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

5

Eventos e Iniciativas
Desfile Multicultural e Sabores 

Culturais

O desfile envolve professores e alunos que 
desfilam com trajes típicos de diversos países e 

regiões. 
Os sabores culturais permitem a degustação de 
diferentes iguarias, confecionadas pelos alunos,  

de zonas de  Portugal e de outros países 

Carla Ravasco e 
Florbela Antunes

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

1

Transversal
Interruptions: World Poetry Day 

2018
Momentos lúdicos de poesia com alunos pela 

ESTG
María del Carmen 

Arau Ribeiro
grau de satisfação 

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

ICC volume
Edição de 20+ artigos sobre atividades 

pedagógicas na promoção de ICC
María del Carmen 

Arau Ribeiro
N.º de materiais didáticos e pedagógicos 

editados/produzidos
20
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FCW

EI

EI

FCW

FCW

FCW

FCW

EI

EIEventos e Iniciativas
Visita de Estudo à empresa 

Irmãos Monteiro na Gafanha da 
Encarnação

Conhecimento das dinâmicas de um negócio 
tipificado

Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes

2

Eventos e Iniciativas
Visita de Estudo ao Mercado do 

Bolhão
Conhecimento das dinâmicas dos mercados e 

produtos
Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes

Formação, Cursos e Workshops
Workshop sobre pontuação - 

vírgula.
Dotar  os utentes da língua das regras da utilização 

da vírgula.
Mário Meleiro / Rui 

Formoso
N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas

12

Formação, Cursos e Workshops
Curso Complementar de 

Português
Procurar solucionar o problema do baixo nível de 
domínio da língua portuguesa dos alunos PALOP.

UTC LC - Área 
Científica de 

Português e Estudos 
Culturais

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

30

Formação, Cursos e Workshops O poeta, o poema, o leitor
Pretende-se motivar os estudantes para uma 

leitura assidua e crítica de um género que exige do 
leitor a sua total participação.

Fernando Carmino 
Maqrues

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops
Celebração do dia do Livro 

Português  - 26 de março de 
2018

Pretende-se com esta atividade  divulgar o livro 
em língua portuguesa, os seus autores e motivar 

para a leitura.
Maria João Costa

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

1

Eventos e Iniciativas Colóquio sobre literatura
Colóquio de um dia, com 

comunicações/workshops/projeção de filmes no 
âmbito da literatura de língua portuguesa

Ana Fonseca, isa 
Severino

N.º de eventos realizados

3

Eventos e Iniciativas Dia da Poesia
Conferência/workshop ,  leitura dramatizada de 

poemas e concurso  de poesia
Isa Severino N.º de eventos realizados 1

Formação, Cursos e Workshops
Como o hábito linguístico correto 

nos conduz ao erro

Apresentação, discussão, a partir de situações de 
uso, e explicação de erros linguísticos (flexionais, 

de regência)  da língua portuguesa motivados pela 
própria norma. Resolução de exercícios.

Rui Formoso / Mário 
Meleiro

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas
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EI

EI

EI

EI

EI

EA

EI

EIEventos e Iniciativas Dia Aberto da ESTH/IPG GESP/ESTH/IPG N.º de inscritos/participantes

Eventos e Iniciativas Business Day ESTH 2018 GESP/ESTH/IPG N.º de inscritos/participantes

1 ou 2Ensino e Aprendizagem Aula(s) Aberta(s)
Aula para a qual será convidado um elemento de 
uma empresa para abordar um tema/aplicação 

relacionada com a UC em causa.
Vitor Roque Participação da maioria dos alunos da UC.

Eventos e Iniciativas
Participação na 3.ª edição do 

Portugal Future Hotelier Summit
Romeu Lopes N.º de inscritos/participantes

Eventos e Iniciativas
Visita de Estudo à empresa 

"Encontrus" (Carregal do Sal)
Conhecimento das dinâmicas de uma empresa real Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes

Eventos e Iniciativas Visita de Estudo "MARL"
Conhecimento das dinâmicas dos mercados e 

produtos
Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes

Eventos e Iniciativas
Visita de Estudo "Gategourmet" 

(Aeroporto de Lisboa)
Conhecimento das dinâmicas de um negócio 

tipificado
Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes

Eventos e Iniciativas Visdita de Estudo "SISAB"
Conhecimento das dinâmicas de um negócio 

tipificado
Rui Cerveira N.º de inscritos/participantes
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EI

FCW

FCW

EIEventos e Iniciativas
Reuniões preparatórias de 

estágios 2018 (CTeSP e 
Licenciaturas)

GESP/ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas

+20 
participan

tes
Formação, Cursos e Workshops À conversa com…

Conversa com uma personalidade de relevo 
local/regional/nacional sobre temas da atualidade. Vitor Roque

Participação aberta 
(comunidade ESTH e comunidade exterior à 

ESTH).

+20 
participan

tes
Formação, Cursos e Workshops Tarde da Tecnologia

Workshop onde serão discutidos temas atuais de 
tecnologia relacionados com o Turismo. Serão 

convidadas personalidades para apresentação dos 
temas.

Vitor Roque
Participação aberta 

(comunidade ESTH e comunidade exterior à 
ESTH).

Eventos e Iniciativas
Apresentação de um livro de 

cozinha elaborado por um 
estudante

Apresentação e divulgação do livro na biblioteca 
da ESTH

Anabela Sardo e 
Zaida Ferreira

N.º de atividades/ações realizadas 1

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

FCW 5Formação, Cursos e Workshops O HACCP´no IPG
Alertar os profissionais do IPG para os Riscos de 

Contaminação Alimentar
Carla Castro N.º de participantes inscritos

Formação, Cursos e Workshops
Workshop sobre pontuação - 

vírgula.
Dotar  os utentes da língua das regras da utilização 

da vírgula.
Mário Meleiro / Rui 

Formoso
N.º de horas de sessões de trabalho 

realizadas
2

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

NE

FCW

-

40Formação, Cursos e Workshops Workshop Micológico
Realização de um sessão teórica + saída de campo 

+ jantar micológico Curso RC N.º de participantes inscritos

Não especificado 7 Maravilhas da Gastronomia Realização de uma meia final na ESTH/IPG Direção da ESTH Impacto na opinião pública - nº de artigos 
pubicados 

3

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Indicador Resultado

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO: ANO: 2018

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

(preencher no final do ano)

-

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade Cód. Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
As Atividades Realizadas Não Previstas,  a seguir listadas, devem ser objeto de justificação/fundamentação na folha REFLEXÃO CRÍTICA.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Fundamentação para as atividades realizadas não previstas introduzidas no quadro Atividades Realizadas Não Previstas  (folha Ativ_Realiz_NP ):
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ANÁLISE SWOT
FORÇAS [Análise ao conjunto de vantagens internas da instituição ou serviços.]

FRAQUEZAS [Análise ao conjunto de desvantagens internas da instituição ou serviços.]

OPORTUNIDADES [Aspetos positivos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

AMEAÇAS [Aspetos negativos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]
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Reflexão crítica relativamente às metas e resultados obtidos no ano civil em análise, limitações, constrangimentos e eventuais estratégias futuras e propostas de melhoria.

REFLEXÃO CRÍTICA
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

FCW

FCW

EA

FCW

FCW

2

Formação, Cursos e Workshops Nutrição em Pediatria Ação direcionada para estudantes
Fátima Roque, 

Fernanda Lopes
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
1

Ensino e Aprendizagem
Visitas de estudo para estudantes 

do curso de Farmácia - 1.º ciclo

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

Fátima Roque,
Maximiano Ribeiro,
André Araújo, Paula 

Coutinho, Sara Flores

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops VIH-SIDA Ação direcionada para Comunidade
Sandra Ventura, 

Hermínia Barbosa, 
Paula Pissarra

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

2

Formação, Cursos e Workshops
O medicamento homeopático e o

aconselhamento em Farmácia
Ação direcionada para estudantes, profissionais

de Farmácia e outros profissionais de saúde
Sandra Ventura

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

1Formação, Cursos e Workshops
Informação sobre a Diabetes na

Comunidade

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

hiperglicemia.
Sara Flores

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

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Saúde (ESS)

1Formação, Cursos e Workshops Cosmética e Dermofarmácia Ação direcionada para estudantes André Araújo
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EA

FCW

FCW

FCW

FCW

EI

FCW

EA

FCW

Ensino e Aprendizagem
Workshops, na área das 

Ferramentas Bibliográficas
Estudantes  de licenciatura e de mestrado.

Conselho Pedagógico, 
Direções de Curso

N.º de sessões/aulas realizadas 4

Formação, Cursos e Workshops
Workshops e ações de 

sensibilização na área da 
Educação para a Saúde

Sensibilização dos estudantes para a adoção de 
um estilo de vida saudável.

Conselho Pedagógico
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
5

Eventos e Iniciativas
III Jornadas de Investigação e 

Educação em Saúde

Novembro - Divulgação de trabalhos académicos, 
resultados de investigação e de projetos, 

contribuindo para um aumento do conhecimento 
da comunidade académica e científica. 

Conselho Pedagógico N.º de inscritos/participantes 200

Formação, Cursos e Workshops
Seminário na área de inteligência 

artificial

Junho - Divulgação de projeto no âmbito do 
"Design science" aplicada ao método de suporte 
virtual do enfermeiro para promoção da saúde 

mental ao idoso e seus cuidadores.

Conselho Pedagógico N.º de participantes inscritos 50

25Formação, Cursos e Workshops
Gestão do Tempo e Organização 

do Trabalho
Ação direcionada para funcionários não docentes

Helena Alves/António 
Batista/João Leitão

N.º de participantes inscritos

Ensino e Aprendizagem
Seminário de apresentação da 

APLF
Ação direcionada para estudantes Sara Flores N.º de sessões/aulas realizadas 1

1Formação, Cursos e Workshops
Sistemas Integrados de 

Informação e Gestão em 
Farmácia

Ação direcionada para estudantes UTC TSAU
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados

1

Formação, Cursos e Workshops Plantas Medicinais Ação direcionada para Comunidade Sandra Ventura
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
1

Formação, Cursos e Workshops Uso Racional do Medicamento Ação direcionada para Comunidade Fátima Roque
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
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EA

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCWFormação, Cursos e Workshops
Cancro Colorretal - um problema 

de saúde pública

Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional
Paulo Tavares N.º de participantes inscritos 100

Ensino e Aprendizagem
Visitas de estudo para estudantes 

do curso de Enfermagem - 1.º 
ciclo

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

Manuel Paulino, 
Francisco Fragoso, 

António Batista, Paulo 
Tavares, Luís Videira, 

António Sequeira, 
Fernanda Lopes  

N.º de visitas de estudo realizadas 7

Formação, Cursos e Workshops Suporte Básico de Vida Ação direcionada para estudantes

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 40

Formação, Cursos e Workshops O Enfermeiro e o Ostomizado

Promover a aquisição de conhecimentos em 
relação aos cuidados dirigidos à pessoa com 

ostomia. Destinatários - Comunidade académica 
da ESS e Profissionais de Saúde.

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 80

Formação, Cursos e Workshops Suporte Básico de Vida

Reconhecer situações de risco de vida. Identificar 
os elos da cadeia de sobrevivência. Destinatários - 

Comunidade académica do Agrupamento de 
Escolas Afonso de Albuquerque e da Sé.

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

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

%

Formação, Cursos e Workshops Cuidar em Humanitude

Conhecer novas abordagens no cuidar da pessoa 
idosa. Aplicar a metodologia de cuidados de 

humanitude. Destinatários - Comunidade 
académica da ESS e Profissionais de Saúde.

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 100

Formação, Cursos e Workshops O doente grande queimado
Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional nos Cuidados ao doente queimado
Paulo Tavares N.º de participantes inscritos 100

Formação, Cursos e Workshops

Curso prático sobre técnicas de 
mobilização - Palestrantes: 

enfermeiras de Reabilitação do 
HSM - ULS Guarda

Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional em técnicas de mobilização

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas

40

Formação, Cursos e Workshops
Enfermagem em Cuidados 

Paliativos

Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional em Cuidados Paliativos

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 100
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FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

FCW

Formação, Cursos e Workshops Os profissionais de saúde e o luto
Sessão de esclarecimento: sensibilização para o 

tema e estratégias de abordagem do luto
Maria Hermínia 
Nunes Barbosa

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

1

Formação, Cursos e Workshops Curso de Português
Destinado a estudantes detentores do estatuto de 

Estudante Internacional
Direção do Curso de 

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

realizados
1

Formação, Cursos e Workshops Língua Gestual Portuguesa
Sensibilização dos estudantes e profissionais para 

a comunicação com pessoas que usam língua 
gestual portuguesa.

Direção do Curso de 
Enfermagem e de 

Farmácia.

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

2

Formação, Cursos e Workshops Estomoterapia
Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional em estomoterapia

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 40

Formação, Cursos e Workshops

VNI - Oxigenoterapia - 
ventiloterapia - Palestrantes 

Linde + Serviço de Pneumologia 
da ULS Guarda 28.02.2017 - 4 

horas

Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional em VNI

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de participantes inscritos 40

Formação, Cursos e Workshops
Análise de dados qualitativos - 

análise de conteúdos e software 
de apoio

Consolidar conhecimentos dos docentes 
estudantes em ferramentas de análise de dados 

qualitativos

Comissão 
Permanente do CTC

N.º de participantes inscritos 10

Formação, Cursos e Workshops Curso de Supervisão Clínica Ação direcionada para orientadores de EC
Luís Videira, Paulo 

Matos
N.º de participantes inscritos 5

Formação, Cursos e Workshops
A voz como instrumento de 

trabalho
Adquirir estratégias de promoção da saúde da voz

Comissão 
Permanente do CTC

N.º de participantes inscritos 10

Formação, Cursos e Workshops
Prevenção de lesões 

musculoesqueléticasr 
relacionadas com o trabalho

Consolidar conhecimentos dos estudantes em 
áreas específicas de formação e intervenção 

profissional
Paulo Tavares N.º de participantes inscritos 100
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FCW

PPP

-

-

-

-

-

Formação, Cursos e Workshops

Estratégias de intervenção 
comunitária: desafios da 

pesquisa - ação participativa (4 
sessões)

Ação direcionada para estudante de Mestrado em 
Enfermagem Comunitária, profissionais de 

Enfermagem e comunidade ESS

Ermlinda Marques, 
Agostinha Corte

N.º de participantes inscritos 60

Projetos, Protocolos e Parcerias

Reunião com a DGS e IES com 
cursos na área da saúde - 

"Formação pré-graduada dos 
profissionais de saúde  em 
prevenção do tabagismo

Desenvolvimento dos currículos dos cursos da área 
da saúde, no âmbito do tabagismo

Direção ESS N.º de participantes inscritos 30
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IPEC

IPEC

IPEC

EI

PPP

PPP 3Projetos, Protocolos e Parcerias Concurso Poliempreende
Dinamização de sessões e oficinas no âmbito do 

Concurso Poliempreende com a UDI

Maximiano Ribeiro 
em colaboração com 

a UDI
N.º de equipas inscritas

Eventos e Iniciativas

Projetos, Protocolos e Parcerias Dia Mundial de Saúde: 7 de abril
Ação de sensibilização em

articulação com a OMS

Fátima Roque e
estudantes do Curso 

de Farmácia-
1.º Ciclo

N.º de protocolos/parcerias renovados 1

Simpósio de Farmácia

Promoção da formação contínua,  
aprofundamento de conhecimentos e 

desenvolvimento de competências na área da 
Farmácia.

UTC TSAU e 
estudantes do Curso 

de Farmácia -
1.º Ciclo

N.º de eventos realizados 1

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Projetos de investigação
Desenvolvimento de Projetos de Investigação

Aplicada

UTC TSAU em
colaboração com a

UDI
N.º de projetos de I&DT promovidos 3

Divulgação da produção científica
Participação em eventos científicos com

apresentação e divulgação dos trabalhos de
investigação

UTC TSAU em
colaboração com a

UDI

N.º de participações em eventos científicos 
com comunicações

10

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Produção Científica Publicação de artigos científicos
UTC TSAU em

colaboração com a
UDI

N.º de publicações científicas 12

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Saúde (ESS) ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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EI

EI

PPP

FCW

6Projetos, Protocolos e Parcerias
Colaborar com os parceiros em 

atividades de educação e 
promoção da saúde

Organizar intervenções dirigidas à comunidade
Direção da ESS e 

Direções de Curso
N.º de ações concretizadas

1

Eventos e Iniciativas
Feiras de Orientação Vocacional 

(Qualifica, Futuralia, Escolas 
Secundárias)

Promoção e divulgação da oferta formativa e das 
atividades de I&D da ESS

Direções de Curso, 
UTC de Enfermagem, 
UTC de Tecnologias 

da Saúde

N.º de atividades/ações realizadas 5

Eventos e Iniciativas Feira Ibérica de Turismo
Promoção e divulgação da oferta formativa e das 

atividades de I&D da ESS

Direções de Curso, 
UTC de Enfermagem, 
UTC de Tecnologias 

da Saúde

N.º de ações de promoção realizadas

2Formação, Cursos e Workshops
Colaborar com os parceiros em 
atividades de suporte básico de 

vida.
Organizar atividades na comunidade.

Luís Videira, Paulo 
Tavares, António 
Sequeira, Abílio 

Figueiredo, Isabel 
Fernandes. 

N.º de atividades/ações realizadas
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

I

I

IC

IC

1Informação e Comunicação Promoção da Internacionalização
Sessões sobre Mobilidade Erasmus para os 

estudantes da ESS

Direção da ESS, 
Coordenadores 
ERASMUS em 

colaboração com 
o GMC

N.º de ações de produção e difusão de 
informação

3

Informação e Comunicação
Apresentação do Gabinete de 

Mobilidade e Cooperação
Apresentação do GMC e oportunidades de 

mobilidade Erasmus

Direção da ESS, 
Coordenadores 
ERASMUS em 

colaboração com 
o GMC

N.º de ações 2

Internacionalização Promoção da Internacionalização
Participação dos docentes em programas de

mobilidade UTC TSAU N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais

Internacionalização Promoção da Internacionalização
Acolhimento de docentes estrangeiros em

mobilidade internacional UTC TSAU N.º de docentes estrangeiros em mobilidade 
internacional

5

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Escola Superior de Saúde (ESS)
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

FCW

FCW

TV

-

PPP

1Transversal
Apresentação e esclarecimento
sobre o funcionamento do GESP

Sessão apresentação do GESP para os estudantes
da ESS

Sandra Ventura, 
Helena Alves e GESP

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstração 

realizadas

1

Formação, Cursos e Workshops Uso Racional do Medicamento Comunidade Académica Fátima Roque
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados
1

Formação, Cursos e Workshops
Gestão dos Resíduos

Laboratoriais
Comunidade Académica

Maximiano Ribeiro e
Sandra Ventura

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

Formação, Cursos e Workshops Ferramentas Bibliográficas Comunidade Académica
Maximiano Ribeiro e 

Márcio Rodrigues
N.º de participantes inscritos 15

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018Escola Superior de Saúde (ESS)

Projetos, Protocolos e Parcerias
Projeto de intervenção - Escola 

Promotora de Saúde
Atividades de educação para a saúde, para a 

comunidade académica
Maria Hermínia 
Nunes Barbosa

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

2

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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EI

TV

EA

10%Transversal 3 R's Promoção da gestão sustentável de recursos.
Direção da ESS com a 

colaboração da 
Presidência do IPG.

Taxa de redução de custos

Ensino e Aprendizagem
Reforçar da estabilidade do corpo 

docente

Estabilização do corpo docente, tendo em conta o 
rácio professor/aluno nos cursos funcionantes na 

ESS.

CTC, Direção da 
ESS e Presidência 

do IPG
Ações realizadas >2

100Eventos e Iniciativas
Acolhimento dos novos 

estudantes da ESS

Ações de apresentação e integração dos serviços e 
organização da ESS e dos cursos de 1.º ciclo para 

os novos estudantes.

Direção ESS em 
colaboração com as 

direções de curso, CP, 
CTC e Presidência do 

IPG

N.º de utilizadores registados
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Indicador Resultado

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO: ANO: 2018

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

(preencher no final do ano)

-

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade Cód. Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
As Atividades Realizadas Não Previstas,  a seguir listadas, devem ser objeto de justificação/fundamentação na folha REFLEXÃO CRÍTICA.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
Fundamentação para as atividades realizadas não previstas introduzidas no quadro Atividades Realizadas Não Previstas  (folha Ativ_Realiz_NP ):
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ANÁLISE SWOT
FORÇAS [Análise ao conjunto de vantagens internas da instituição ou serviços.]

FRAQUEZAS [Análise ao conjunto de desvantagens internas da instituição ou serviços.]

OPORTUNIDADES [Aspetos positivos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]

AMEAÇAS [Aspetos negativos da envolvente externa com impacto significativo na instituição.]
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Reflexão crítica relativamente às metas e resultados obtidos no ano civil em análise, limitações, constrangimentos e eventuais estratégias futuras e propostas de melhoria.

REFLEXÃO CRÍTICA
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

TV

IPEC

IPEC

EI

EI

PPP

Eventos e Iniciativas

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Eventos e Iniciativas

Projetos, Protocolos e Parcerias

Transversal Concurso Poliempreende

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

UDI Concurso Poliempreende 1

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI) ANO: 2018

Colaborar e dinamizar atividades 
externas de promoção do 

empreendedorismo

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

UDI Número de eventos integrados e realizados 2

Integrar e dinamizar a integração 
em redes de empreendedorismo

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

UDI Pariticipação em projetos de redes 
empreendedoras

2

Divulgação dos resultados da 
produção científica da UDI e em 

termos de transferência do 
conhecimento

A comunicação do que se faz em termos de
produção científica ou de projetos aplicados é
fundamental para a transferência e valorização do
conheicmento.

UDI Número de eventos a realizar 2

Apoio e promoção de 
desenvolvimento de projetos 

e/ou parcerias com a 
comunidade empresarial

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

   

UDI Número de projetos desenvolvidos 2

Apoio e criação de serviços 
inovadores e projetos 

demonstrativos de grande escala

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

UDI Número de serviços e/ou produtos 
inovadores criados

1

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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NE

IPEC

IPEC

IPEC

Não especificado

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Identificar e apoiar as ações de 
empreendedorismo internas 

promovendo a criação de spin-
offs e start-ups.

Através da promoção de projetos de vocação
empresarial, nomeadamente pelo "Bolsa de
empreendedorismo" e os "Policasulos" pretende-
se conseguir a criação de projetos empresariais de
origem interna e ainda através de apoios a

      

UDI Número de novos projetos apoiados 1

Promover o apoio para a 
investigação científica, apoiada 

em critérios objetivos de elevada 
qualidade

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

UDI Número de publicações científicas 70

Dinamizar a publicação científica 
de referência dos investigadores 

pertencentes à unidade de 
investigação e seguir a estratégia 

europeia de open access.

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

UDI Número de publicações a efetuar 2

Apoiar os docentes pertencentes 
à UDI no aumento das suas 

competências de investigação, 
organização ações de formação e 

informação.

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

   

UDI Número de eventos a realizar 2
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IPEC
Investigação, Publicações e 
Eventos Científicos

Desenvolver redes e projetos de 
cooperação com instituições de 

investigação, de fomento do 
empreendedorismo e inovação

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

estratégicas internacionais 

UDI Número de projetos / parcerias 
internacionais

1

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 



Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA 1Ensino e Aprendizagem
Elaboração do Relatório Ensino 

Aprendizagem - Ano Letivo 
2017/2018

Elaboração das estatísticas e gráficos relativos aos 
resultados obtidos nos questionários no âmbito da 
Garantia da Qualidade das UC, aplicados ao longo 

de 2017/2018, através da plataforma SIGARRA.

GAQ
N.º de exemplares de relatórios 

disponibilizados

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) | Instituto Politécnico da Guarda 2 de 4



Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

TVTransversal

Aplicação de inquéritos por 
questionário no âmbito dos 
Cursos de Curta Duração, 

realizados em parceria com 
instituições estrangeiras em 

2018, com vista à avaliação dos 
cursos e satisfação dos 

participantes.

Elaboração dos questionários para 
disponibilização, em papel, por parte do GMC. 
Registo, tratamento e análise dos resultados e 

posterior elaboração de relatório síntese.

GAQ
GMC

N.º de questionários aplicados 2

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

ITI

TV 1Transversal

Elaboração e aplicação de 
inquérito por questionário:

Clima Organizacional - Avaliação 
do Grau de Satisfação dos 

Colaboradores do IPG

Construção do questionário com questões 
relevantes aplicáveis à realidade do IPG para 

proposta superior e respetiva aprovação.
Aplicação junto dos colaboradores do IPG - 

docentes e não docentes.
Elaboração de relatório final para apresentação 

dos resultados.

GAQ N.º de questionários aplicados

Informática e Tecnologias da 
Informação

Desenvolvimento da página 
Qualidade IPG

(www.qualidade.ipg.pt)

Recolha, tratamento e disponibilização de dados e 
informação no âmbito da qualidade no IPG. GAQ N.º de atualizações na página de internet 6

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
INSERIR NOVA LINHA

(após última linha preenchida)
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

FCW

FCW

6

Formação, Cursos e Workshops Academia Microsoft
Implementação de uma Academia Microsoft que 
visa certificar os alunos do IPG com competências 

Microsoft
Centro de Informática N.º de participantes inscritos 20

Formação, Cursos e Workshops Formação Sigarra
Plano de formação com ações sobre Gestão 

Académica (Sigarra) para os vários serviços do IPG
Centro de Informática

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

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

6Formação, Cursos e Workshops
Plano de formações de curta 

duração na área de Tecnologias 
de Informação  

De acordo com a análise feita ao levantamento de 
necessidades de formação e experiência no ano 
anterior, será proposto um plano de ações de 

curta duração em ferramentas informática 
utilizadas no IPG

Centro de Informática
N.º de ações/sessões/cursos/workshops 

realizados

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EI

ITI 50
Informática e Tecnologias da 
Informação

Virtualização de computadores 
(VDI)

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

Centro de 
Informática

N.º de inscritos/participantes

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Eventos e Iniciativas 3ª Edição do Create Tech
Promoção em conjunto com o Pplware da 3ª 

Edição do Create Tech, com workshops temáticos 
e paineis de discussão

Paulo Valbom
Pedro Pinto

N.º de inscritos/participantes 250

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

I

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Internacionalização

Visitas a Empresas e Centros 
Tecnologicos - Inovação e

desenvolvimentos de Software e 
Hardware

Participação em missões e visitas internacionais, 
para atualização e verificação de novos produtos e 

serviços
CI/Presidencia Nº de Visitas 1

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

ITI

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Informática e Tecnologias da 
Informação

Portal Académico das Escolas
Desenvolvimento de Portais dasEscolas acentes 

em "Sigarra"
Centro de 

Informática
N.º de serviços criados/implementados 4

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

NE

NE

IC

IC

500Não especificado
Apoiar as atividades de docentes, 

alunos, funcionários e 
comunidade geral. 

Facultar os recursos bibliográficos necessários ao 
bom desempenho das suas funções profissionais e 

académicas.
Presidência/  Serviço

Número de aquisição de obras (Livros, 
Publicações Periódicas, Material Não Livro). 
Disponibilização de Bases de Dados e acesso 

a Repositórios Nacionais e Internacionais.

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

36 horas

Informação e Comunicação
Promover ações de difusão de 

informação.

Divulgar no espaço físico da biblioteca e suas 
extensões e página web, as novas entradas na 

biblioteca de documentos bibliográficos.
CI/Serviço

N.º de ações de produção e difusão de 
informação

500

Não especificado

Proceder à seleção, aquisição e 
tratamento documental das 

espécies bibliográficas, entradas 
através de compra, oferta e 

permuta.

Disponibilizar documentos em formato textual, 
sonoro, visual ou outra de acordo com o perfil do 

utilizador.
Presidência/  Serviço

Avaliação do tempo médio do seu 
tratamento técnico

10Informação e Comunicação Redes sociais
Divulgação e promoção dos serviços disponíveis na 

biblioteca e atividades a realizar no seu espaço, 
através das redes sociais.

CI/Serviço N.º de atividades divulgadas

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EIEventos e Iniciativas

Integrado no ciclo de divulgação 
cultural da biblioteca, propomos 

a realização de exposições 
temáticas associadas ao teor dos 

eventos a realizar.

Exposição "Eugénio de Andrade"        Exposição 
"José de Agusto Castro"

Presidência/ 
Serviço

N.º de eventos realizados 2

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IInternacionalização
Apoio e orientação de estudantes 

internacionais e de Erasmus.

Dar resposta às suas necessidades de 
informação.Orientação nas suas pesquisas 

bibliográficas.
Serviço Número de apoio registados. 50

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

EA

ITI

EI

NE

Ensino e Aprendizagem
Atividades relacionadas com a 

prestação de serviços ao 
utilizador.

Aumentar a qualidade do serviço de atendimento, 
manutenção do espaço da biblioteca acolhedor, 

atrativo e organizado.

Presidência/ 
Serviço

Grau de satisfação do utilizador 60%

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

10 
unidades

Ensino e Aprendizagem
Serviço de empréstimo 

interbibliotecas.

Orientação do utilizador na obtenção de livros e 
artigos científicos em bibliotecas nacionais e 
internacionais, bases de dados e repositórios 

científicos.

Serviço Número de livros e artigos

5 
unidades

Eventos e Iniciativas

Realização de eventos de 
promoção da biblioteca, através 

da participação de entidades 
internas e externas à Instituição.

Organizar atividades que favoreçam a consciência 
e sensibilidade para as questões de ordem cultural 

e social, através da programação de ações de 
animação e de extensão cultural ligadas à 

biblioteca.

Presidência/     
Serviço

N.º de atividades/ações realizadas
2 

unidades

Informática e Tecnologias da 
Informação

Atualização da página web da 
biblioteca.

Divulgação das atividades a realizar na biblioteca, 
alteração de horários e serviços prestados, 

disponibilizar o acesso gratuito aos diversos Trial's 
disponibilizados por editoras e instituiçõoes 

científicas.

CI/Serviço Número de divulgações efetuadas

2 
unidades

%
Não especificado

Atualização permanente do 
fundo documental e promoção e 
desenvolvimento de atividades 

de investigação junto da 
comunidade académica

Renovação da assinatura das Bases de Dados e 
divulgação destas e de outras plataformas do 

conhecimento, junto do utilizador. 

Presidência/ 
Serviço

Nº de plataformas disponíveis

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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FCWFormação, Cursos e Workshops

Criação de sessões de 
apresentação e divulgação dos 
serviços disponibilizados aos 

alunos das escolas que 
constituem a Instituição. 

Divulgação das potencialidades existentes, que vão 
permitir ao utilizador a utilização dos recursos 

bibliográficos de uma forma eficaz.
Escolas/Serviço N.º de sessões/cursos/workshops 

criados/promovidos
3 

unidades
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IC

EI

IC

EI

EI

EI

>50Informação e Comunicação IPG Store Divulgação da Marca IPG. Janeiro a Dezembro.
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
Nº de produtos vendidos

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

Eventos e Iniciativas

Promoção do IPG junto dos 
alunos que frequentam o 12ºano 

nas Escolas Secundárias e 
Profissionais

Organização de visitas guiadas ao IPG. Janeiro a 
Dezembro.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

N.º de visitantes em eventos realizados >8

Eventos e Iniciativas
Feiras Nacionais: Qualifica na 

Exponor (Porto)
Promoção e divulgação da oferta formativa do IPG. 

1 a 4 de Março de 2018.
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
Nº de contactos com potenciais alunos >500

Informação e Comunicação
Participação em Feiras de 

Orientação Vocacional

Acções de divulgação e realização de palestras de 
esclarecimento sobre a Oferta Formativa do IPG 
em Escolas Secundárias e Profissionais. Janeiro a 

Dezembro.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

Nº de contactos com potenciais alunos >50

Eventos e Iniciativas
Feiras Nacionais: Futurália na FIL 

(Lisboa) 
Promoção e divulgação da oferta formativa do IPG. 

14 a 17 de Março de 2018.
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
Nº de contactos com potenciais alunos >500

>100Eventos e Iniciativas
Feiras Nacionais:  Feira Ibérica de 
Turismo, Parque Urbano do Rio 

Diz (Guarda) 

Promoção e divulgação da oferta formativa do IPG. 
28 de Abril a 1 de Maio de 2018.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

Nº de contactos com potenciais alunos

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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IC

IC

IC

IC

FCW

IC

IC

IC

IC

>80

Informação e Comunicação
IPGym e Aulas de Grupo em 

diversas modalidades desportivas
Divulgação sobre funcionamento e modalidades. 

Setembro.
GIC (Catarina Grilo) 

Nº de contactos com potenciais interessados 
internos e externos ao IPG

>40

Formação, Cursos e Workshops Cursos Livres de Línguas

Informações sobre funcionamento e inscrições,  
divulgação dos cursos e emissão de certificados  

(docentes, alunos e público externo). Fevereiro a 
Março e de Setembro a Novembro.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

N.º de participantes inscritos

>5

Informação e Comunicação
Concurso ao Ensino Superior: 

Maiores de 23 anos
Promoção e divulgação da oferta formativa do IPG. 

Janeiro a Abril. 
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
Nº de contactos com potenciais alunos >100

Informação e Comunicação
Candidatura a Cursos de 

Mestrado do IPG
Promoção da oferta formativa e divulgação de 
candidaturas a mestrados. Janeiro a Setembro.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas

Informação e Comunicação
Candidatura a Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais
Promoção da oferta formativa e divulgação de 

candidaturas a TESP's. Janeiro a Setembro.
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
N.º de campanhas de comunicação 

realizadas
>5

>40Informação e Comunicação
Gabinete de Acesso ao Ensino 

Superior (DGES)

Esclarecimento sobre: procedimento do concurso, 
provas específicas, oferta formativa, entre outros. 

Julho a Setembro.

GIC (Catarina Grilo e 
Teresa Escada)

Nº de contactos com potenciais alunos

Informação e Comunicação
Páginas informativas do IPG na 

Imprensa Regional
Divulgação de eventos e informações sobre o IPG. 

Janeiro a Dezembro.
GIC Nº de páginas publicadas >50

>300Informação e Comunicação Boas- vindas a Novos alunos IPG
Recepção e orientação sobre o processo de 

matrículas. Setembro a Outubro.
GIC (Catarina Grilo e 

Teresa Escada)
Nº de matrículas efetuadas

Informação e Comunicação Programa de Rádio IPG Fm
Divulgação e comunicação de eventos realizados 

ou patrocinados pelo IPG. Janeiro a Junho / 
Outubro a Dezembro.

GIC Nº de programas >30
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IC

EI

EI

EI

EI

EI

Informação e Comunicação
Informação e Publicidade através 

das Redes Sociais
Divulgação de eventos e informações sobre o IPG. 

Janeiro a Dezembro.
GIC

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas

>100

Eventos e Iniciativas Jornadas de Fotografia Conferência sobre Fotografia. Data a designar. GIC Nº de participantes >80

Eventos e Iniciativas Workshop "A Rádio Digital" Novas funcionalidades da Rádio. Data a designar. GIC Nº de participantes >30

Eventos e Iniciativas
Workshop "Iniciação à 

Fotografia"
Iniciação à Fotografia.  Data a designar. GIC Nº de participantes >30

Eventos e Iniciativas Forúm sobre Toponímia
Palestras sobre a Toponímia. 26 de outubro de 

2018.
GIC Nº de participantes >50

Eventos e Iniciativas "Um Dia com a Poesia" Assinalar o Dia Mundial da Poesia. Data a designar. GIC Nº de participantes >50
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IC

IC

IC

>5

Informação e Comunicação
Criação de uma Base de dados 

com contactos de candidatos ao 
Ensino Superior

Recolha de contactos nas diversas Feiras e Ações 
de divulgação da oferta formativa do IPG. Janeiro a 

Dezembro.

GIC (Catarina 
Grilo e Teresa 

Escada)
Nº de alunos alcançados >500

Informação e Comunicação
Elaboração gráfica de material 

informativo com oferta formativa 
do IPG em língua inglesa. 

Conceção gráfica de: cartazes, folhetos, flyers, 
brochuras, convites, publicidades, entre outros. 

Janeiro a Dezembro

GIC (Catarina 
Grilo)

N.º de atividades divulgadas

Informação e Comunicação

Elaboração gráfica de material 
informativo, em função das 

atividades e eventos promovidos 
pelo IPG. 

Conceção gráfica de: cartazes, folhetos, flyers, 
brochuras, convites, publicidades, entre outros. 

Janeiro a Dezembro

GIC (Catarina 
Grilo)

N.º de atividades divulgadas >30

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IC

IC

IC

EI

EI

IC

>20

Eventos e Iniciativas
Comunicação Interna - Circuito 

de informação
Todos os eventos e atividades devem ser 

comunicados ao GIC. Janeiro a Dezembro. 

GIC (Catarina 
Grilo e Teresa 

Escada)
Nº de informações recebidas >30

Eventos e Iniciativas Assessoria de Eventos

Assegurar o secretariado, recepção de 
participantes, logística e organização de catering 

em eventos realizados pelo IPG. Janeiro a 
Dezembro.

GIC (Catarina 
Grilo e Teresa 

Escada)
N.º de eventos realizados

>200

Informação e Comunicação
Organização de placard's 

informativos (Serviços Centrais 
IPG)

Atualização diária da informação disponibilizada 
em suporte papel nos diversos placard's. Janeiro a 

Dezembro.

GIC (Catarina 
Grilo e Teresa 

Escada)
N.º de brochuras e flyers distribuídos >80

Informação e Comunicação
Postal de Aniversário aos 
Funcionários e Docentes

Cocepção gráfica e envio diário de postal de 
aniversário. Janeiro a Dezembro.

GIC (Catarina 
Grilo e Teresa 

Escada)
Nº de envios por email

Informação e Comunicação Bases de Dados 
Criação de Bases de Dados com contactos de 

entidades internas e externas: nome, morada, 
email e telefone. Janeiro a Dezembro.

GIC (Teresa 
Escada)

Nº de contactos >100

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

>100Informação e Comunicação Banco de Imagens
Atualização do Banco de Imagens do IPG. Janeiro a 

Dezembro. GIC Nº de fotografias

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

PPP

IC

EI

EI

EI

150Eventos e Iniciativas Business Day ESTH 2018
Fomentar o contacto entre o mundo empresarial e 

os estudantes
GESP-ESTH Nº de inscritos/participantes

250Eventos e Iniciativas Feira de Emprego ESTG

Colaboração do GESP com a comissão 
organizadora do evento. O objetivo principal é 

apoiar os finalistas no processo de inserção na vida 
ativa

GESP-SC N.º de inscritos/participantes

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

550Ensino e Aprendizagem
Programa de estágios 

Curriculares
O GESP de cada Escola utilizará os meios de 

divulgação que considerar mais eficazes  

GESP- SC             GESP-
ESTH              GESP-

ESS

N.º de ofertas de estágio/projetos 
disponibilizadas

16

Projetos, Protocolos e Parcerias Visitas às empresas da região
Priviligiar a visita às empresas que aceitam alunos 

do IPG todos os anos
GESP-SC N.º de empresas visitadas 5

Informação e Comunicação
Sessões de esclarecimento sobre 

UC de Estágio

Melhorar a comunicação interna entre os diversos 
intervenientes no processo de estágio: GESP, 

Alunos e Diretores de Curso

GESP-SC               GESP-
ESTH

N.º de ações de produção e difusão de 
informação

150Eventos e Iniciativas Dia Aberto da ESTH Aproximação da escola à comunidade GESP-ESTH N.º de inscritos/participantes

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

PPP

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Ensino e Aprendizagem Portal do GESP

O candidato inscrito no portal recebe no seu 
correio eletrónico, de acordo com o seu perfil, a 

divulgação de propostas diretas de 
emprego/estágio profissional.

GESP-SC Nº de ofertas 250

15Projetos, Protocolos e Parcerias
Parceria com o Banco Santander 

Totta

Esta parceria permite que os nossos finalistas 
concorram a estágios de integração na vida ativa 

após a conclusão do curso.

GESP- SC             GESP-
ESTH              

Nº de estágios profissionalizantes

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EA

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Ensino e Aprendizagem Estágios Erasmus

O consórcio Erasmus Centro visa proporcionar 
estágios curriculares aos alunos dos Institutos 

Politécnicos em diferentes países da União 
Europeia.

GESP-SC -GMC              
GESP-ESTH-GMC         
GESP-ESS-GMC

Nº de estágios curriculares no estrangeiro 30

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

I

I

I

I

I

I

Internacionalização
Elaboração de Protocolos de 
Cooperação,  com instituições 
internacionais.

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

GMC N.º de novos acordos internacionais 
celebrados

20

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

6

Internacionalização

Incremento do nº de estudantes 
Incoming a realizar o seu período 
de mobilidade no IPG (estudos e 
estágios).

Realização de visitas a instituições estrangeiras, 
participação em semanas internacionais e feiras 
internacionais, reuniões com coordenadores 
académicos das escolas do IPG.

GMC Nº de Estudantes Incoming 100

Internacionalização

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

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

GMC Nº de Sessões de divulgação

50

Internacionalização
Incremento do  nº de mobilidade 
de docentes e não docentes 
Incoming e Outgoing.

Realização de visitas a instituições estrangeiras, 
participação em semanas internacionais e feiras 
internacionais, reuniões com coordenadores 
académicos das escolas do IPG, sessões de 
esclarecimento e divulgação.

GMC
N.º de docentes não docentes 

(Incoming/Outgoing em programas 
internacionais

50

Internacionalização

Incentivo da mobilidade de 
Estudantes Outgoing a realizar o 
seu período fora do IPG (estudos 
e estágios).

Reunião com Coordenadores Académicos das 
escolas do IPG e das IES parceiras , participação 
em semanas internacionais e feiras internacionais, 
Realização de visitas a instituições estrangeiras

GMC Nº de Estudantes do IPG em programas de 
mobilidade 

100%Internacionalização

Preparação e edição de Guia em 
língua portuguesa e inglesa, com 
procedimentos para a mobilidade 
incoming e outgoing.

Compilação da informação mais relevante para a 
disponibilização do Guia online. GMC/CI Realizar o Guia e disponibilizá-lo online

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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I

I

Internacionalização
Participação em feiras 
internacionais.

Participação em feiras internacionais para 
promoção e captação de estudantes para a 
instituição.

GMC Nº de feiras 3

3Internacionalização
Promover atividades de 
integração de estudantes 
internacionais.

Sessões de acolhimento, eventos culturais, 
eventos académicos. GMC Nº de eventos
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

NE

EI 1Eventos e Iniciativas
Promoção e Realização do 

Festival Aquático

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

divulgação
GFCD nº deeventos realizados

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Formação, Cultura e Desporto ( GFDC)

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

15Não especificado
Aumentar a participação 

desportiva no IPG

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

GFCD Diretor e 
Coordenadora do 

Desporto 
Universitário do IPG

Nº de novos atletas no âmbito do desporto 
Universitario

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

-

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

EI

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Eventos e Iniciativas
Integrar estudantes em 

mobilidade internacional nas 
atividades desportivas

Promover informação e contato com os 
estudantes internacionais sobre a oferta 

complementar do IPG/Desporto e Cultura
GFCD/Escolas nº de inscritos/participantes 5

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

TV

TV

IC

TV

NE

<2

Não especificado
Verificação das caixas de 

primeiros socorros do IPG e 
controlo dos Stock.

Verificação das caixas de primeiros socorros do 
IPG reposição e controlo dos Stock. GFCD Nº de rondas anuais realizadas para 

verificação das caixas
1

Transversal Coordenadora técnica da piscina
Controlar e promover as boas condicões de 

funcionamento da piscina GFCD/GIME nº de reclamações registadas

100

Informação e Comunicação
Divulgar e dinamizar a página de 

inernet do GFCD
Divulgação de noticias e informações de interesse 

geral aos utentes do GFCD GFCD/CI nº de noticias divulgadas 5

Transversal
Promover, qualificar e 

rentabilizar as instalações 
desportivas do IPG/Pavilhão

Promoção e divulgação das atividades 
desportivas/Pavilhão do IPG GFCD nº de utentes do serviço/unidade

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Transversal
Promover, qualificar e 

rentabilizar as instalações 
desportivas do IPG/Piscina

Promoção e divulgação das atividades desportivas 
na piscina do IPG; Realização de ações 

promocionais/campanhas de solidariedade 
dirigidas ao público em geral como por exemplo " 

Fazes anos? Traz um amigo".

GFCD nº de utentes do serviço/unidade 150

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

TV

EA

TV

FCW

FCW

PPP 1Projetos, Protocolos e Parcerias “Não dês barraca”

Em conjunto com a Associação Académica do IPG, 
com o SICAD/CRI-Guarda, e com a ULS e PSP que 

se intervenha preventivamente em contexto 
festivor. Esta intervenção será essencialmente 

realizada por grupos pares de voluntários.
Assim o objetivo passa por criar uma “barraca”  

Prof. Doutora Odília 
Cavaco e   Vanessa 

Rei
N.º de ações concretizadas

50

Formação, Cursos e Workshops Apoio Psicopedagógico em Grupo

Atividades com o objetivo de desenvolver 
competências transversais - "soft skills", nos 

estudantes, promovidas através de seminários, 
workshops e programas específicos em grupo. As 

principais temáticas visadas serão:
a motivação  autoconfiança e autoestima; a gestão 

Prof.Doutora Odília 
Cavaco  e Vanessa Rei 

N.º de participantes inscritos 100

Transversal
Apoio Psicopedagógico 

Individualizado

Pretende-se que, de acordo com as especificidades 
de cada aluno, lhe sejam transmitidas técnicas e 
instrumentos, dotando-o de "ferramentas" que 

lhes abrirão portas para alcançar sucesso 
académico .Apoio à organização do estudo: 
técnicas de estudo e de gestão do tempo; 

Prof. Doutora Odília 
Cavaco e  Vanessa Rei

N.º de intervenções realizadas

120Transversal
Consulta psicológica a alunos, 

docentes e funcionários

Intervenção individual assente em técnicas 
cognitivo-comportamentais e sistémicas, com 
recurso à hipnose. Intervenção em situações 
clínicas de ansiedade, pânico, ansiedade de 

avaliação em exames, estados depressivos, luto 
patológico  comportamentos aditivos  questões de 

Gabinete de 
Psicologia - Prof. 
Doutora Odília 

Cavaco e  Vanessa Rei

N.º de atendimentos realizados

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Gabinete de Apoio ao Estudante

10Ensino e Aprendizagem
Elaboração de material de Apoio 

Psicopedagógico

Desenvolvimento de competências transversais, 
como competências de estudo, de 

desenvolvimento pessoal, motivação e 
autoestima, promovendo o empowerment, e 

sucesso no Ensino Superior, evitando o abandono 
escolar  Através de ações de formação e 

Prof. Doutora Odília 
Cavaco e  Vanessa Rei

N.º de materiais didáticos e pedagógicos 
editados/produzidos

4Formação, Cursos e Workshops "Espaço Diferença"

Identificação dos vários tipos de NEE existentes 
nas várias Escolas e posterior apoio aos alunos e 
aos docentes em termos de informação técnico-

científica sobre as NEE, e sobre como lidar em sala 
de aula com situações daí decorrentes no sentido 

de melhorar a comunicação professor-aluno e 

Prof.Doutora Odília 
Cavaco  e Vanessa Rei 

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

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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FCW

IC

EA

Formação, Cursos e Workshops "Peer Mentoring"

Criação de uma bolsa de alunos mentores, que 
frequentem o 2º ano ou outro ano superior e que 

assumam o papel principal no acolhimento e 
acompanhamento dos estudantes caloiros ao 
longo do ano. O recrutamento dos mentores 

deverá ser feito através de voluntariado  No início 

Prof. Doutora Odília 
Cavaco e Vanessa Rei

N.º de participantes inscritos 15

12

Ensino e Aprendizagem "Espaço Partilha" 

Criação de um grupo terapêutico dirigido a 
estudantes que queiram discutir dificuldades 
pessoais durante o desenrolar dos  estágios 

clínicos do curso de Enfermagem; Discussão de 
temáticas relacionadas com o sofrimento e a 

morte e questões éticas associadas

Prof.Doutora Odília 
Cavaco  e Vanessa Rei 
em colaboração com 
a Escola Superior de 

Saúde

N.º de sessões/aulas realizadas 5

Informação e Comunicação Newsletter GAE

Produção mensal de newsletter com dicas aos 
alunos e materiais de apoio ao estudo, divulgação 

de eventos promovidos pelo GAE e outras 
informações pertinentes para os alunos.

Prof. Doutora Odília 
Cavaco e  Vanessa Rei

N.º de newsletters divulgadas
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Eixo Estratégico | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

FCW

FCW

7 horas Formação, Cursos e Workshops
Ação de Formação sobre Higiene 

e segurança no trabalho 

Sensabilização dos funcionários do IPG, em 
especial do GIME, para as questões de higiene, 

riscos e prevenção no trabalho 
GIME / Presidencia

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

Âmbito da Atividade ResultadoDesignação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada?

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

2018ANO:

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

GIME

6Formação, Cursos e Workshops Qualificação Tecnica
Atualização de conhecimentos e frequencia de 

cursos/seminarios tecnicos
GIME / Presidencia

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

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE, INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

PPPProjetos, Protocolos e Parcerias
Projeto  de medidas de auto 
proteção em edifícios  do IPG

Elaboração do projeto e suas apresentaçãona 
ANPC  para aprovação GIME N.º de ações aprovadas 1

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

GIME ANO: 2018
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

IInternacionalização
Melhoria das condições de 

acolhimento de Estudantes no 
Campus do IPG

Limpeza e Reparação e requalificação dos 
apartamentos do IPG GIME Grau de satisfação dos participantes (escala 

de 1 a 5)
4

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

ANO: 2018

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

GIME
INSERIR NOVA LINHA 

(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

TV

TV

TV

TV

TV

TV 6Transversal
Relatorios sobre parque 

automovel e consumos de agua e 
energia

Levantamento de dados e realização de relatórios GIME N.º de relatórios produzidos

3

Transversal Sinaletica Implementação de sinaletica informativa GIME N.º de intervenções realizadas 5

Transversal
Melhoria da pavimentação do 

campus e ESS
Desenvolvimento de projeto e lançamento e 

acompanhamento da s empreitadas GIME N.º de intervenções realizadas

Transversal

Implementar os projectos da 
candidatura ao sistema de 
eficiencia energética no " 

Campus do IPG"

 Procedimento concursal e Fiscalização da 
empreitada GIME Taxa de concretização dos objetivos 2

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018GIME

Semanal 

Transversal
Realizar tarefas de manutenção  
preventiva e corretiva  em todo 

os imoveis e imoveis do IPG.

Realizar tarefas  de manutenção  a fim de que 
todos os equipamentos, veículos e  imoveis que 

constituem o património do IPG apresentem  
excelentes condições de utilização 

GIME N.º de intervenções realizadas 200

Transversal

Implementar os projectos da 
candidatura ao sistema de 
eficiencia energética no " 

Campus do SAS"

 Gestão da obra e controlo de qualidade na 
empreitada GIME N.º de reuniões técnicas realizadas

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Eixo Estratégico | ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO:

Cód.

NE

NE 20%Não especificado Alojamento
Diminuição do valor das mensalidades em atraso 

devidas pelos alunos bolseiros alojados nas 
residências 

Alojamento Número de mensalidades em atraso

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

ANO: 2018Serviços de Ação Social (SAS)

ATIVIDADES A REALIZAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(preencher no final do ano civil)

Âmbito da Atividade Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade Indicador Meta Executada? Resultado

Não especificado Bolsas de estudo
Verificação dos processos deferidos por renovação 

automática através de análise completa do 
processo de bolsa de estudo

Setor de bolsas N.º de auditorias realizadas 10%

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Alojamento N.º de participantes inscritosEducação e Formação Formação, Cursos e Workshops FCW Higiene e segurança 
Aprofundar conhecimentos sobre 

posturas e comportamentos adotados 
para prevenir lesões no trabalho

PLANO E RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

MODELO

IPG.011.03

Serviços de Ação Social (SAS)

Cód. Designação da Atividade Descrição / Estratégia / Metodologia Responsabilidade

ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS
As Atividades Realizadas Não Previstas,  a seguir listadas, devem ser objeto de justificação/fundamentação na folha REFLEXÃO CRÍTICA.

N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 

realizados

Indicador Resultado

UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO: ANO: 2018

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

(preencher no final do ano)

Educação e Formação Formação, Cursos e Workshops FCW Alimentação vegetariana
Aprofundar conhecimentos sobre 
nutrição e confeção de ementas 

vegetarianas
Setor alimentar

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade

INSERIR NOVA LINHA 
(após última linha preenchida) 
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Quadro de Avaliação e Responsabilização

Aprofundar as relações com parceiros estratégicos intensificando a participação do IPG em projectos de desenvolvimento regional, na oferta 
formativa em parceria e nas formações profissionalizantes

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

Reforçar a qualificação do corpo docente

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes

Incrementar o sucesso escolar e a qualidade dos serviços prestados

Realizar a avaliação interna da oferta formativa

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2018 TAXA     
REALIZAÇÃO

Ministério da Educação e Ciência

Instituto Politécnico da Guarda

ANO:2018

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.

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no 
âmbito do SIGQ 80.0 77.8 80.00 5.00 100

OO4 4: Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de  Qualidade Peso: 20.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

IND5 Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 
2018-19 11.0 13.0 13.00 2.00 40

IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 
2018-19 298.0 264.0 280.00 25.00 60

OO3 3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP Peso: 20.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

IND4 Nº de participações com comunicação em 
eventos científicos internacionais 63.0 75.00 10.00 100

OO2 2: Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação Peso: 20.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

IND1 Número de docentes em programas de 
mobilidade  internacional (IN + OUT) 66.0 70.00 5.00 40

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

99.0 129.0 100.00 5.00 20

IND2 Número de discentes em programas de 
mobilidade  internacional (IN + OUT) 171.0 165.00 10.00 40

OO1 1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG Peso: 40.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficácia Peso: 30.0

Objectivos Operacionais
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Quadro de Avaliação e Responsabilização

IND19 % de Unidades curriculares dos cursos 
avaliadas 94.3 95.00 2.00 50

IND20 % de Unidades Curriculares avaliadas com 
"resultados a melhorar" 2.0 3.00 1.00 50

OO10 3: Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação Peso: 40.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido 
por  questionário à(s) biblioteca(s) 3.70 .20 30

IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido 
por  questionário sobre o alojamento 3.70 .20 30

IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido 
por  questionário aos bares 3.70 .20 40

OO9 2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados Peso: 30.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

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

69.7 68.1 70.00 3.00 100

OO8 1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar Peso: 30.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Qualidade Peso: 30.0

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

21.8 12.2 14.00 1.00 40

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

54.5 59.8 61.00 2.00 60

OO7 3: Melhorar a qualificação do corpo docente, aumentando a % de docentes com grau de doutor e especialistas Peso: 30.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

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

20.0 15.00 5.00 40

IND12 Nº de novos protocolos celebrados 42.0 30.00 5.00 20

IND11 Receitas brutas previstas resultantes dos 
projetos em parceria (milhares de euros) 1498.0 1000.00 200.00 40

OO6 2: Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas Peso: 40.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais 
ou internacionais no ano 2018 93.0 90.00 5.00 50

IND9 Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de 
revistas indexadas 19.0 22.00 3.00 50

OO5 1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais Peso: 30.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor 
Crítico PESO RESULTADO TAXA  

REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Eficiência Peso: 40.0

Objectivos Operacionais

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO
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Assistente Técnico * 8.0 49.0 .0

Técnico Superior * 12.0 31.0 .0

Assistente Operacional * 5.0 80.0 .0

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 13.0 .0

Docentes 15.0 199.0 .0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 6.0 .0

378.0

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Outros Valores

PIDDAC

Outras Despesas Correntes 402450

Aquisições de Bens e Serviços 2303724

Despesas c/Pessoal 13570587

Orçamento de Funcionamento 16588011

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 16588011

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais

Eficiência 0.0

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

3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP

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

1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG

Eficácia 0.0

Avaliação Final

NOTA EXPLICATIVA

370 379

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2017 31/12/2018
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3: Realizar a avaliação interna da oferta formativa e da qualidade da formação

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

1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar

Qualidade 0.0

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

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

Avaliação Final

0.000

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

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

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

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

IND12 Nº de novos protocolos celebrados

IND19 % de Unidades curriculares dos cursos avaliadas

IND20 % de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar"

IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário sobre o 
alojamento

IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário à(s) 
biblioteca(s)

IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário aos bares

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 2018-19

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

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

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 
2018

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

IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2018-19

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

Indicadores Justificação do Valor Crítico
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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

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

DRH

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

Serviços Académicos

IND12 Nº de novos protocolos celebrados GAP

IND19 % de Unidades curriculares dos cursos avaliadas GAQ

IND20 % de Unidades Curriculares avaliadas com "resultados a melhorar" GAQ

IND18 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário sobre o 
alojamento

GAQ

IND16 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário à(s) 
biblioteca(s)

GAQ

IND17 Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário aos bares GAQ

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 2018-19 Serviços Académicos

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

GMC

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

GMC

IND8 Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 
2018

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

IND6 Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2018-19 Serviços Académicos

IND7 Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ GAQ

Indicadores Fonte de Verificação
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Anexo III: Plano de Formação - 2018 

 

 

 



Ano Mês Código Ação Área CNAEF Nível Horário
nº de 
Horas

Local

2017 PF.IPG.2018.21 Apresentações - MS Powerpoint 48 Informática Intermédio 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.22 Arquivo e Gestão Documental 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.23 Código dos Contratos Públicos 38 Direito Intermédio 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.24 Comunicação e Assertividade
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.25
Comunicação Redação e Gestão de 
Conteúdos de Informação

31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.26
Comunicação, Cultura e Comportamento 
Organizacional

31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.27 Comunicar em Inglês 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.28 Correio eletrónico - Gmail 48 Informática Intermédio 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.29 Criatividade e inovação 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.30 Ergonomia no Posto de Trabalho 72 Saúde Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.31 Ética e Deontologia Profissional
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.32 Folha de cálculo - MS Excel 48 Informática Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.33 Gestão de conflitos
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.34 Motivação e Liderança de Equipas
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.35 Motivação e Trabalho de Equipas
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.36 Nutrição e dietética 72 Saúde Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.37
Organização Planeamento e Gestão de 
Arquivo e Documentação

09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.38 Planeamento e gestão do tempo
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.39 Preparação e Coordenação de Reuniões 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.40 Primeiros socorros 72 Saúde Básico 4 IPG

[2018 e 2019]

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO



Ano Mês Código Ação Área CNAEF Nível Horário
nº de 
Horas

Local

[2018 e 2019]

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO

2017 PF.IPG.2018.41 Processamento de texto  - MS Word 48 Informática Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.42 Protocolo e Organização de Eventos 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.43
Receção, Acolhimento e Atendimento 
telefónico 

31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.44
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGDP)

38 Direito Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.45 Relacionamento Interpessoal
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.46 Resolução de Problemas
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.47 Segurança Alimentar - HACCP 72 Saúde Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.48
Segurança e Gestão de Resíduos 
Laboratoriais

72 Saúde Intermédio 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.49 Segurança e higiene no trabalho 72 Saúde Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.50 Sistema de Controlo Interno
31 Ciências Sociais e do 
comportamento

Intermédio 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.51 Sistema de Gestão Académica - SIGARRA 48 Informática Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.52 Sistema de Gestão Documental - SGD 48 Informática Básico 4 IPG

2017 PF.IPG.2018.53 Técnicas de cozinha 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.54 Técnicas de Expressão Escrita 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 6 IPG

2017 PF.IPG.2018.55 Trabalho administrativo 09 Desenvolvimento Pessoal Básico 6 IPG
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Anexo IV: Orçamentos do IPG e SAS – 2018 
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