
 

 

 

 

   

 

R E L ATÓ R I O   D E   AT I V I D A D E S  

E   G E S TÃO   C ON S O L I D A DO   2 0 1 8  

 
I N S T I T U T O   P O L I T É C N I C O   D A   G U A R D A  

E   S E R V I Ç O S   D E   A Ç Ã O   S O C I A L  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado  em:   20  de  dezembro  

de  2019 

Por :   CONSELHO GERAL  DO  IPG 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE ............................................................................................................................................ ii 

ÍNDICE DE QUADROS .................................................................................................................... iii 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................iv 

NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................... 5 

1. O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL ..................................................................................... 7 

2. IDENTIFICAÇÃO DO IPG E SAS.............................................................................................. 13 

2.1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 13 

2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA ............................................................................................... 15 

2.3. UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO ................................................ 19 

2.4. UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR ............................ 21 

2.5. UNIDADES FUNCIONAIS .............................................................................................. 24 

2.5.1. Serviços de Ação Social ....................................................................................... 24 

2.5.2. Biblioteca ............................................................................................................. 26 

3. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO .......................................................................................... 30 

4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO ...................................................................................... 33 

5. O IPG EM NÚMEROS ............................................................................................................ 36 

5.1. ATIVIDADE FORMATIVA .............................................................................................. 36 

5.2. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 44 

5.3. AÇÃO SOCIAL ............................................................................................................... 48 

5.4. ATIVIDADE DO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE............................................ 54 

5.5. EMPREENDEDORISMO E SPINOFFS ............................................................................. 56 

6. ATIVIDADES DE DESTAQUE DO ANO DE 2018 ..................................................................... 51 

7. AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA ......................................................................................... 53 

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS .................................................................... 114 

8.1. SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2018 ......................................................... 114 

8.2. BALANÇO CONSOLIDADO .......................................................................................... 117 

8.2.1. Estrutura do Ativo Líquido ................................................................................ 117 

8.2.2. Estrutura do Património Líquido e Passivo ....................................................... 119 

8.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ................................................ 120 

8.3.1. Estrutura de Custos ........................................................................................... 121 

8.3.2. Estrutura dos Proveitos e Ganhos ..................................................................... 122 

8.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL CONSOLIDADA ................................................................ 123 

8.4.1. Execução Orçamental das Despesas ................................................................. 123 

8.4.2. Execução das Receitas ....................................................................................... 125 

8.4.3. Saldo de gerência 2018 ..................................................................................... 127 

8.4.4. Indicadores de meios humanos ........................................................................ 128 

CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 129 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 132 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1: Estatísticas de utilização da Biblioteca....................................................................... 27 

Quadro 2: Eixos e objetivos estratégicos .................................................................................... 34 

Quadro 3: N.º de cursos por tipologia de formação do IPG........................................................ 36 

Quadro 4: Oferta formativa do IPG em 2018/19 ........................................................................ 37 

Quadro 5: Indicadores de acesso ao ensino superior entre 2014/15 a 2018/19 ....................... 38 

Quadro 6: Evolução do número de diplomados por Escola e tipologia de formação ................ 39 

Quadro 7: Mobilidades internacionais de Outgoing e Incoming de 2015 a 2018 ...................... 40 

Quadro 8: Novos acordos bilaterais Erasmus (BA) ..................................................................... 42 

Quadro 9: Acordos de Cooperação Internacional  em 2018 ....................................................... 43 

Quadro 10: Acordos Interinstitucionais assinados em 2018....................................................... 43 

Quadro 11: Recursos humanos de colaboradores não docentes a 31/12/2018 ........................ 45 

Quadro 12: Recursos humanos de colaboradores docentes a 31/12/2018 ............................... 45 

Quadro 13: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2018 .................................. 46 

Quadro 14: Recursos humanos de não docentes ....................................................................... 47 

Quadro 15: Recursos humanos afetos aos SAS ........................................................................... 48 

Quadro 16: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2017/18 por tipo de CE e Escola ....................... 51 

Quadro 17: Bolsas de estudo no ano letivo de 2017/18, por Escola, género e valor total ........ 52 

Quadro 18: Bolseiros por Escola e Género em 2018 .................................................................. 52 

Quadro 19: Valor ($) de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2015 a 2018 ................................... 52 

Quadro 20: Taxas de ocupação das residências 2017/2018 ....................................................... 53 

Quadro 21: Síntese do Balanço consolidado em 01/01/2018 .................................................. 115 

Quadro 22: Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação ................................... 116 

Quadro 23: Síntese da Demonstração de Resultados por entidade incluída na consolidação. 116 

Quadro 24: Estrutura do Ativo Liquido ..................................................................................... 118 

Quadro 25: Património Liquido e Passivo ................................................................................. 119 

Quadro 26 Estrutura comparativa dos custos operacionais ..................................................... 122 

Quadro 27: Estrutura dos proveitos e ganhos .......................................................................... 122 

Quadro 28: Saldos de gerência 2018 ........................................................................................ 128 

 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Despesas do Estado em Educação (PORDATA, 2019) .................................................... 8 

Figura 2: Alunos matriculados no ensino superior por subsistema de 2009 a 2018 (PORDATA, 

2019) ........................................................................................................................................... 10 

Figura 3: Alunos matriculados no ensino superior por área de educação e formação de 2009 a 

2019 ............................................................................................................................................. 11 

Figura 4: Organização Institucional do IPG ................................................................................. 16 

Figura 5: Estrutura orgânica de serviços do IPG (Serviços Centrais) ........................................... 18 

Figura 6: Estrutura orgânica de serviços dos SAS-IPG ................................................................. 18 

Figura 7: Evolução de Inscritos no IPG (1º e 2º ciclos) entre 2006-07 a 2017-18 ....................... 38 

Figura 8: Evolução dos candidatos e bolseiros nos últimos 5 anos ............................................ 51 

Figura 9: Estrutura do balanço .................................................................................................. 117 

Figura 10: Resultado líquido consolidado ................................................................................. 120 

Figura 11: Estrutura de custos operacionais ............................................................................. 121 

Figura 12: Despesa,executada vs despesa orçamentada corrigida........................................... 123 

Figura 13: Despesa orçamentada corrigida por agrupamento ................................................. 124 

Figura 14: Despesa executada por agrupamento ..................................................................... 124 

Figura 15: Receita  corrente vs receita de capital ..................................................................... 125 

Figura 16: Receita orçamentada corrigida por capítulo ............................................................ 126 

Figura 17: Execução das receitas por capítulo .......................................................................... 127 

 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 
 5 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O Relatório de Atividades e Gestão Consolidado do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e seus 

Serviços e Ação Social (SAS), referente ao exercício de 2018, pretende descrever o seu contexto 

organizacional, as atividades e ações desenvolvidas, promovendo uma contextualização sumária 

da evolução do sistema de ensino superior em Portugal, na última década, da oferta e procura 

dos ciclos de estudos (CE) no IPG, apresentando o balanço das atividades realizadas, a oferta 

formativa existente e a desenvolvida, os recursos existentes, os serviços prestados e a 

investigação produzida. Assim, analisa o comportamento institucional em termos económico-

financeiros, com as respetivas demonstrações financeiras consolidadas, dando cumprimento à 

legislação em vigor. 

O IPG é uma Instituição de Ensino Superior (IES) de direito público, que possui quatro Unidades 

Orgânicas (UO) de ensino: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Escola Superior de Saúde (ESS) e Escola Superior 

de Turismo e Hotelaria (ESTH). Também possui uma estrutura de investigação designada 

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI), com estatuto de UO, que 

desenvolve um planeamento orgânico para a capacitação da investigação & desenvolvimento & 

inovação do IPG. É essencial recentrar a ação da UDI no contexto da acreditação dos CE, bem 

como para a obtenção de financiamento externo colocado à disposição da comunidade 

científica, face a recursos financeiros públicos limitados e à necessidade de potenciar a 

sustentabilidade financeira do IPG. Complementarmente existe um conjunto de gabinetes 

funcionais e de laboratórios de suporte, designadamente às atividades académicas, mobilidade 

e internacionalização, cultura e desporto, estágios e saídas profissionais e manutenção de 

equipamentos e edifícios. 

Os projetos e atividades desenvolvidas estão enquadrados nos objetivos delineados no Plano de 

Atividades para o ano 2018 e estruturadas de acordo com o Plano Estratégico. Foram também 

prosseguidos outros objetivos estabelecidos no Programa do Governo para a área do Ensino 

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

as estratégias estabelecidas em termos de agendas de investigação e de financiamentos 

públicos, designadamente no âmbito de projetos nacionais e europeus, transferência de 

conhecimento, da política de cooperação no âmbito do CCISP (Conselho Coordenador dos 
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Institutos Superiores Politécnicos), das parcerias e convénios internacionais e do fortalecimento 

das relações com a comunidade envolvente. 

A estrutura do presente documento é composta basicamente por três partes: 

 Na primeira parte faz-se à apreciação e contextualização sintética da envolvente externa 

nacional e regional no ano de 2018, quer ao nível da conjuntura económica, quer do ensino 

superior, bem como uma caraterização geral do IPG, da sua organização institucional e 

evolução dos seus principais indicadores académicos e de ação social. São elencados os 

objetivos gerais e estratégicos do IPG para 2018 e identificados os desenvolvimentos e 

resultados obtidos. 

 Na segunda parte sistematiza-se as atividades realizadas pelo conjunto das unidades que 

integram a Instituição, agrupadas em função dos objetivos estratégicos estabelecidos, ações 

planeadas e nível de concretização. 

 Na última parte é apresentada a situação económico-financeira consolidada da Instituição, 

suportada em quadros e indicadores demonstrativos da gestão realizada e análises financeiros 

com diferenciação entre o Instituto Politécnico da Guarda e os Serviços de Ação Social. 
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1. O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

O relatório da OCDE intitulado Education at a Glance 2017, refere diversas conclusões sobre o 

ensino superior português, e permite traçar o quadro evolutivo e suas principais características, 

designadamente: 

 Os jovens foram os que mais beneficiam da expansão do ensino superior na última década. 

Entre 2000 e 2016, o número de licenciados naquela faixa etária aumentou 22% em Portugal 

e 17% na OCDE. A parcela de financiamento no sistema de ensino superior, que é assegurado 

por privados, aumentou, fixando-se agora em torno dos 32%. A retração do papel do Estado 

nas universidades e politécnicos em Portugal é apenas ultrapassada pela que se verificou no 

Reino Unido (onde os privados representam mais de 37% dos gastos); 

 Mais de um terço dos estudantes deixa o secundário antes de o terminar. Em nenhum outro 

dos 35 países, que pertencem à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), há tantos alunos a desistir do ensino secundário sem o completarem, como em 

Portugal. Cinco anos após o início dessa formação, 35% dos estudantes deixa as escolas sem 

um diploma; 

 O caso português tem uma outra especificidade. Ao contrário da generalidade dos países, são 

os programas vocacionais aqueles que têm maior sucesso a garantir que os estudantes obtêm 

um diploma do ensino secundário. Enquanto a taxa de conclusão dos que entram em 

programas gerais (cursos científico-humanísticos) é de 59%, no ensino profissional o indicador 

sobre para 64%. Só Israel (onde a taxa de conclusão para os estudantes das vias vocacionais é 

de 92%) tem uma tendência semelhante à nacional; 

 A percentagem de adultos entre os 25 e os 34 anos que completaram um curso superior em 

Portugal subiu 22%, passando de uns escassos 13% em 2000 para 35% em 2016. O valor ainda 

está aquém, tanto da média da OCDE (43%) como da União Europeia (40%), mas é tido como 

um dos progressos “consideráveis” registados no país. E o número de diplomados nas áreas 

de Engenharia e Indústrias Transformadoras tem vindo a aumentar; 

 Os indivíduos com mais diplomas têm melhores oportunidades de trabalho, o que “reduz a 

ansiedade”. As pessoas com mais instrução têm uma taxa de mortalidade menor e uma 

expectativa de vida mais alta. 
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A Figura 1 descreve a evolução das despesas em educação na última década. Os dados revelam 

um decréscimo considerável até 2012, tendo vindo a recuperar, paulatinamente, o 

financiamento nos anos seguintes, para valores próximos dos registados em 2008.  

 

Figura 1: Despesas do Estado em Educação (PORDATA, 2019) 

 

Apesar da estagnação aparente do investimento público, o ensino superior português verificou 

considerável crescimento nas últimas duas décadas, quer na oferta de formações, quer na 

diversificação do perfil social e cultural dos candidatos. Contudo, o acentuar de desequilíbrios 

demográficos, em particular nas regiões do interior do país, exige outras politicas públicas para 

ajudar a combater as assimetrias existentes a nível regional, que se refletem em dificuldades 

acrescidas para as IES situadas nestes territórios. 

Também é oportuno considerar que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES) iniciou o processo de avaliação e acreditação de CE em 2011/2012, que constituiu o 1º 

ciclo regular de avaliação/acreditação (ciclo 2011/2016). O 2º ciclo avaliativo iniciou-se no ano 
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escolar de 2017/18 e decorrerá até 2021/22, com o objetivo de avaliação de CE e IES. Segundo 

a A3ES, a oferta de CE nas universidades e nos institutos politécnicos tem uma distribuição 

distinta, por áreas de formação. Algumas áreas CNAEF incluem diferentes tipos de CE de oferta 

exclusiva de universidades ou de politécnicos. A análise pormenorizada das áreas CNAEF 

permite identificar o tipo de CE em que estas tendências assumem maior dimensão como, por 

exemplo, a Enfermagem na área da Saúde e outras. 

Neste ano foram elaborados os guiões de autoavaliação de diversos CE do IPG (ACEF/1718) 

através de preenchimento eletrónico na plataforma da A3ES. As IES têm vindo a ajustar a sua 

oferta formativa por forma a cumprir os requisitos legais e os padrões de qualidade requeridos, 

de modo a melhorar a eficiência da instituição face ao enquadramento legal e às atuais 

restrições de financiamento. Neste contexto, o IPG obteve acreditação de CE (Engenharia Civil – 

1º e 2º ciclos; Desporto - 1º e 2º ciclos; Contabilidade) e de acreditação condicional por 1 ano, 

sobretudo pelo incumprimento da qualificação/especilização do corpo docente nas áreas 

fundamentais dos CE (Engenharia Topográfica; Turismo e Lazer; Gestão Hoteleira; Restauração 

e Catering). Também se refere que o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela 

Comissão de Avaliação Externa relativamente à Avaliação Institucional do IPG indica acreditar 

com condições por 3 anos e a necessidade de aumentar o número de Especialistas com vista a 

cumprir os requisitos legais do artigo 49º nº 1 do RJIES. 

A análise dos dados referentes ao número de vagas para o ano letivo 2017-2018, através do 

concurso nacional de acesso, revela que as instituições de ensino superior públicas 

disponibilizaram 50.838 vagas para ingresso nos seus CE: 28424 (55,9%) no ensino universitário 

e 22414 (44,1%) no ensino politécnico, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, acrescentando que no ano anterior tinham sido fixadas 50688 vagas. Apesar das 150 

vagas a mais, a correlação entre o ensino universitário e o ensino politécnico mantém-se em 

56% e 44%, respetivamente. Nos últimos anos assiste-se a uma maior estabilidade da oferta de 

vagas no sistema público, sobretudo desde 2014, evidenciando as áreas das ciências sociais, 

agricultura e serviço, com pequenos acréscimos. 

Na última década (figura 2) verifica-se uma certa estagnação do número de matriculados no 

ensino superior, que registou 370 mil em 2009, sendo 137,3 mil do ensino politécnico (37,1%). 

Após 10 anos, em 2018 regista-se 372,7 mil no total do ensino superior e 131,5 mil no ensino 

politécnico (35,3%). O ensino superior registou um ligeiro aumento neste período de 2,7 mil 

novos estudantes, sendo que houve uma ligeira redução de 5,8 mil estudantes no ensino 
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politécnico. O peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo as escolas politécnicas 

integradas em Universidades), tem vindo a reduzir na última década (cerca de 2,8%), denotando 

menor procura relativa ao subsistema universitário. O ensino politécnico é a formação avançada 

de natureza especializada, técnica e profissional para quem completou o ensino secundário.  

 
 

Figura 2: Alunos matriculados no ensino superior por subsistema de 2009 a 2018 (PORDATA, 2019) 

 

Assim, a tendência de evolução dos candidatos ao ensino superior, também por via do 

comportamento demográfico no interior do país, conduz a que o número de inscritos no ensino 

politécnico tenha tendência a decrescer.  

As áreas de educação e formação estão enquadradas em oito tipos de estudos de acordo com a 

Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE), que em Portugal corresponde à CNAEF: 1. 
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Educação; 2. Artes e humanidades; 3. Ciências Sociais, comércio e direito; 4. Ciências, 

matemática e informática; 5. Engenharia, indústrias transformadoras e construção; 6. 

Agricultura; 7. Saúde e protecção social; 8. Serviços. Neste âmbito, a figura 3 apresenta a 

evolução dos estudantes nos CE enquadrados nestas áreas do ensino superior, na última década. 

A consolidação da oferta formativa do IPG deve assentar em áreas de especialização de acordo 

com as áreas científicas fundamentais (ACF) dos CE, que possuem acreditação (31 CE, dos quais 

19 licenciaturas), da oferta total de 54 cursos em 2019, sendo que considera mais 3 TeSP em 

relação ao ano letivo 2018-19. É essencial interpretar as tendências registadas na figura 3, pois 

apresenta as variações registadas por áreas, sendo que, a título de exemplo, a área de Educação 

regista o maior decréscimo de 19361 em 2008 passou para apenas 12685 em 2019 (-34,5%), 

realidade que se acentua ainda mais no subsistema politécnico e no interior do país. Neste caso, 

a ESECD deverá considerar esta realidade e desenvolver um plano de ação adequado ao 

desenvolvimento sustentável da UO, pois uma das 3 vertentes está muito fragilizada. 

 

Figura 3: Alunos matriculados no ensino superior por área de educação e formação de 2009 a 2019  
(PORDATA, 2019) 

Numa abordagem global ao mercado estudantil, quer do lado da oferta quer do da procura, ou 

seja, com base nos indicadores de vagas e de matriculados, antes analisados, verifica-se que 
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existe um enviesamento considerável no ensino superior, sobretudo em desfavor do ensino 

politécnico. Esta interpretação exigiria outras políticas públicas promotoras de maior 

sustentabilidade das IES, sobretudo as localizadas no interior do país, como é o caso do IPG, 

principalmente nas áreas com menor procura de estudantes. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO IPG E SAS 

2.1. APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

desenvolvimento experimental”. 

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

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

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

só em meados da década de 80 teve as bases da sua implantação definitiva. 

 

Em setembro 1985 iniciou-se, a seu favor, o processo de cedência de terrenos, por parte da 

Câmara Municipal da Guarda e o estudo das várias soluções a edificar. Nos meses seguintes 

procedeu-se ao planeamento e à execução do projeto de adaptação do antigo anexo da Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque, para instalação dos serviços do 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 

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

                                                           
1 Estes funcionavam até essa altura num pequeno apartamento localizado no Centro Comercial de S. Francisco. 
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O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver aprovados os seus 

estatutos, homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicados em Diário da 

República (DR n.º 273, I Série-B) a 25 de novembro. Desta forma, ficou constituído juridicamente 

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

pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial.  

O IPG integra, também, uma unidade orgânica de investigação (a UDI-Unidade de Investigação 

para o Desenvolvimento do Interior); unidades funcionais de apoio à atividade académica e de 

serviços à comunidade académica – os Serviços de Ação Social (SAS) e a Biblioteca. Os SAS são 

o serviço do Instituto vocacionado para assegurar as funções da ação social escolar. São dotados 

de autonomia administrativa e financeira, possuindo, designadamente, autonomia orçamental.  

A estrutura orgânica 2  é composta por: Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; 

Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade e Provedor do 

Estudante (ver organograma). 

A oferta formativa do IPG é ministrada no regime presencial diurno3, compreende a formação 

de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não 

conferente de grau académico e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). Apresenta no 

seu conjunto uma oferta abrangente e multidisciplinar, com cursos em múltiplas áreas do 

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

quer nas unidades de I&D), da transferência e valorização do conhecimento científico e 

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

cooperação em áreas de extensão educativa, cultural e técnica.  

Deste modo, o IPG desempenha um papel decisivo na qualificação dos recursos humanos, em 

diversas áreas do saber, na investigação aplicada, na prestação de serviços, bem como no 

desenvolvimento económico, social, científico e cultural da região da Guarda. Vem projetando 

uma articulação crescente com instituições congéneres internacionais, possibilitando a 

mobilidade docente e discente, bem como partilha de competências e saberes na formação e 

em projetos a desenvolver nas principais áreas de atuação da Instituição. 

De acordo com o plano estratégico, a missão do IPG consiste em: formar profissionais altamente 

qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases humanistas, e contribuir para o 

                                                           
2 Os Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro. 
3 Durante quase uma década foi oferecida formação em regime noturno. 
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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. No primeiro eixo, os seus objetivos estratégicos visam:  

 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. 

 

Ao nível do desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), foi criado, 

por deliberação do Conselho de Gestão do IPG, de 28 de outubro de 2010, o Gabinete de 

Avaliação e Qualidade (GAQ), que é uma estrutura de serviços com o objetivo central de servir 

de suporte operacional ao Conselho de Avaliação e Qualidade. Em termos estratégicos o GAQ 

centra a sua ação na implementação de uma cultura de qualidade no IPG, apoiar os processos 

de avaliação interna e externa e implementar um sistema interno de garantia da qualidade 

(SIGQ) no IPG. 

O Conselho de Avaliação e Qualidade, órgão estatutário, estabelece a missão do GAQ e as suas 

ações executivas no sentido de promover a política de qualidade do IPG, conceber e colocar em 

prática um conjunto de procedimentos com o objetivo de implementar o sistema interno de 

garantia da qualidade na Instituição, associados ao ensino, investigação e aos serviços, 

contribuindo para a melhoria e valorização do processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA 

A organização interna do IPG está prevista nos artigos 9.º a 13.º dos seus Estatutos e estrutura-

se conforme figura 4.  

Tendo sido revisto o Regulamento orgânico dos Serviços Centrais, bem como o dos SAS, as 

figuras seguintes (5 e 6) ilustram a organização interna dos serviços comuns do IPG e dos SAS. 
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Figura 4: Organização Institucional do IPG
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Figura 5: Estrutura orgânica de serviços do IPG (Serviços Centrais) 

 

 

Figura 6: Estrutura orgânica de serviços dos SAS-IPG 
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2.3. UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

O IPG integra quatro unidades orgânicas de ensino (ESECD, ESTG, ESS e ESTH) e uma de 

investigação (UDI). 

A ESECD está sedeada na Guarda e foi criada no ano de 1979 com a designação de Escola 

Superior de Educação da Guarda (ESEG) sendo, posteriormente, integrada no Instituto 

Politécnico da Guarda, aquando da sua entrada em funcionamento.  

 

 

O objetivo da ESEG centrava-se na formação de professores mas, actualmente, a sua oferta 

formativa é mais diversificada e abarca áreas como a de Comunicação (CE em Comunicação e 

Relações Públicas e em Comunicação e Multimédia) e a de Desporto, âmbito que está mais 

condizente com a sua designação atual. A Escola alargou as competências formativas e os 

recursos, equipamentos e laboratórios, bem como reforçou a qualificação do corpo docente, 

permitindo responder às exigências formativas e da A3ES. Detém formações a nível de CTeSP, 

licenciaturas e mestrados. 

A ESTG foi criada pelo Decreto do nº 46/85 e também está sedeada na Guarda, tendo os 

primeiros cursos entrado em funcionamento no ano letivo 1987/88. Possui uma oferta 

formativa de CE nos diferentes ramos da Engenharia (Civil, Energia e Ambiente, Informática, 

Topográfica) e de Ciências Empresariais (Gestão, Recursos Humanos, Contabilidade, Marketing), 

Design de Equipamentos), entre outras formações, repartidas por diferentes tipologias: CTeSP, 

Licenciaturas e Mestrados. 
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Em 2014/15 foi pioneira na lecionação de 2 CTeSP. Para além de uma ampla formação, 

apresenta-se dotada de um conjunto de laboratórios que disponibilizam diversos serviços à 

comunidade, em particular nas áreas do ambiente, informática e engenharia, projetando a sua 

colaboração a empresas nacionais e promovendo o estudo em processo de colaboração 

internacional com diversas IES e centros de investigação. 

A ESS foi criada na Guarda por Despacho Ministerial de 16 de julho de 1965. No ano de 1989 e 

na sequência da integração do ensino de enfermagem no ensino superior politécnico, pelo 

Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, foi reconvertida em Escola Superior de Enfermagem 

da Guarda. Pelo Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de março, a Escola Superior de Enfermagem da 

Guarda foi integrada no Instituto Politécnico da Guarda e foi convertida em Escola Superior de 

Saúde da Guarda, pela Portaria n.º 235/2005, de 3 de março.  

 

Com a alteração da sua designação, foi aberta a possibilidade de concretizar o alargamento do 

seu projeto educativo a outras áreas da saúde, o que aconteceu no ano letivo 2005/2006 com a 

entrada em funcionamento do curso de Farmácia. Na atualidade, a ESS é responsável por CTeSP, 

licenciaturas, mestrados e pós-Licenciaturas.  

A ESTH foi criada em 1999, inicialmente designada por Escola Superior de Turismo e 

Telecomunicações, e encontra-se implementada na cidade de Seia. Inicialmente conjugada para 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

21 

as áreas do Turismo e das Telecomunicações veio, posteriormente, a especializar-se nas áreas 

do Turismo e da Hotelaria. Em 2004, passou a funcionar num moderno e bem equipado edifício 

e, em 2008, os novos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda determinaram a mudança do 

nome para Escola Superior de Turismo e Hotelaria. Nesta Escola funcionam três cursos de 1º 

ciclo: Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira e Restauração e Catering. Existem também três CTeSP 

em cada área de formação (Turismo, Hotelaria e Restauração) e o mestrado em Gestão e 

Sustentabilidade no Turismo, criado em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Em função das capacidades desenvolvidas pela Escola e da sua dotação de recursos nas áreas 

da formação e a prestação de serviços, assume um papel de relevo no contexto regional, face 

ao seu posicionamento como Escola vocacionada para o Turismo e a Hotelaria, que procura 

acompanhar a dinâmica do sector e as necessidades de formação técnica evidenciadas pelo 

mercado de emprego da indústria turística. 

 

2.4. UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR 

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

desenvolvimento:  

• UDI – a qual coordena toda a atividade de investigação científica e de estudos pós-graduados 

não conferentes de grau no âmbito do IPG.  

• Unidade de Ensino a Distância (UED) – a qual tem como finalidade coordenar toda a atividade 

de formação à distância, em articulação com as demais unidades de ensino e formação. 

 A UDI foi criada em 2007 com o objetivo de promover e associar a investigação científica 

efetuada nas diversas Escolas do IPG, constituindo uma unidade de investigação multidisciplinar. 

Visa também coordenar a atividade de estudos pós-graduados no âmbito do Instituto, em 

articulação com as demais UO de ensino. 
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A UDI é composta pelos órgãos da Direção, Conselho Científico e Unidade de Acompanhamento 

e organiza a sua atividade de investigação em Grupos de Investigação, que possuem um 

Investigador Principal. Os investigadores da UDI são de todas as áreas científicas e agregam-se 

em cinco grupos de investigação, nomeadamente, o de Comunicação e Expressão, da Saúde, da 

Economia, Gestão e Métodos, da Inovação Educacional e Formação de Professores e do 

Desenvolvimento de Produtos e Tecnologia. Dispõe de um apoio técnico e de um professor, que 

está afeto a tempo parcial, de modo a assumir algumas questões relacionadas com a 

internacionalização, redes de cooperação e a edição da revista científica Egitânia Sciencia. 

Esta UO reúne a sua Comissão Científica Permanente, criada no âmbito do Conselho Científico, 

de modo a agilizar as decisões e procedimentos. Nas situações em que esta Comissão não tem 

competência é que se reúne o seu Conselho Cientifico. 

O seu trabalho consiste em difundir o conhecimento, promover, estimular e fomentar a 

investigação, tendencialmente aplicada, o empreendedorismo, a aproximação às empresas por 

via das capacidades técnicas instaladas, nomeadamente: 

 Elaborar estudos para promoção do conhecimento e que proporcionem meios e técnicas de 

divulgação do desenvolvimento, tecnológico, económico, social, cultural, educacional e de 

saúde; 

 Desenvolver novas técnicas de recolha de informação relativas a tecnologia, mercados 

económicos e turísticos, tecido social, promoção da saúde e educação; 

 Aprofundar e difundir conhecimentos tecnológicos, educacionais, de comportamentos 

sociais, económicos e culturais a nível internacional; 

 Contribuir para a qualificação e permanente atualização técnica e científica dos eventuais 

formandos, desenvolvendo atividades de formação especializada e pós-graduada; 

 Realizar e apoiar a organização de Seminários, Conferências, Colóquios e atividades 

similares de âmbito Regional, Nacional e Internacional. 

Tem, ainda, por objetivo a prestação de serviços especializados à comunidade. À UDI compete 

também propor ao Presidente do IPG a celebração de contratos de prestação de serviços, 

elaboração de estudos e desenvolvimento de tecnologias ou metodologias com entidades ou 

indivíduos nacionais ou estrangeiros, para a realização de trabalhos técnicos ou científicos e 

outros de caráter eventual, que se mostrem necessários ao desempenho das suas atribuições. 
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Os estatutos do IPG contemplam ainda a UED, que visaria coordenar a atividade de formação à 

distância no IPG. Até ao momento não foi formalmente constituída, porquanto é entendimento 

da Presidência que, no contexto atual, poderá não ser sustentável. 

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

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

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

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

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

equipamentos.  

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) dota a IES 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. Nos últimos anos, o 

acréscimo de mobilidade internacional e o universo dos estudantes internacionais potencia a 

colaboração alargada com IES congéneres, bem como com diversos países e entidades 

administrativas, criando ligações de aproximação e de formação nos diversos CE. 

O Gabinete de Formação Cultura e Desporto (GFCD) possibilita, em ligação estreita com o gestor 

dos equipamentos e as Unidades Técnico-Científicas, a programação e promoção de atividades 

desportivas e culturais, fomentado a prática das modalidades desportivas, a organização de 

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

actividades da piscina do IPG. Tem assumido a coordenação e promoção do Desporto 

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

Universitário). 

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

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

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

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

exigem a presença em diversos certames, feiras e acções diretas nas Escolas, bem como a 

dinamização das redes socias e da comunicação social. 

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

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

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

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

face ao desgaste e à manutenção necessária. 
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O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) promove a ligação com as empresas e os 

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

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

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

empregadores. 

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

de gestão e operacionalização do Sistema Interno de Garantia de Qualidade. O Gabinete 

promove os respectivos inquéritos de avaliação e produz relatórios de satisfação, permitindo 

monitorizar o funcionamento das actividades letivas, bem como dos serviços existentes para a 

comunidade e prestados ao exterior. 

O Serviço de Mediação Intercultural promove um trabalho de proximidade e acolhimento, com 

particular incidência junto dos alunos deslocados e, em especial, dos internacionais. A sua acção 

tem sido relevante no acolhimento, na orientação e no alojamento dos alunos. 

 

2.5. UNIDADES FUNCIONAIS 

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

2.5.1. Serviços de Ação Social  

Os SAS do IPG são uma unidade funcional dotada de autonomia administrativa e financeira, que 

têm como objetivo a execução da política de ação social superiormente definida, de modo a 

proporcionar aos estudantes melhores condições de estudo, através de apoios e serviços (Artigo 

72.º, dos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda).  

Os SAS estão dotados de 4 Residências: Residência Feminina I (85 camas), Residência Feminina 

II (84 camas), Residência Feminina III (44 camas), Residência Masculina I (120 camas) e 

Residência Masculina II (105 camas). O Edifício Central dos SAS integra cantina (188 lugares), 

sala de estudo e de informática com internet, bar, setor de bolsas de estudo, setor de 

alojamento, setor administrativo, gabinete do Administrador, secretariado e sala de reuniões. 
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Para além do Edifício Central, os SAS integram as seguintes estruturas localizadas no campus 

principal do IPG: Cantina I (248 lugares) e instalações de apoio (armazéns, câmaras e setor 

administrativo); Cantina da ESTH – 124 lugares; Churrasqueira (48 lugares); e posto médico. 

 

 

A atividade dos SAS desenvolve-se no âmbito do seu objeto, que visa melhorar as condições de 

sucesso escolar, mediante a prestação de serviços e a concessão de apoios aos estudantes 

através de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços médicos e 

atividades culturais e desportivas diversas. 

As atividades desenvolvidas pelos SAS, no decorrer do ano de 2018, foram desenvolvidas num 

contexto de contenção orçamental que, nos últimos anos, tem vindo a gerar dificuldades. 

Apesar de restrições, estes Serviços cumprem a sua missão, nomeadamente no que diz respeito 

à prestação de apoios diretos – bolsas de estudo – e indiretos – alojamento, alimentação e 

atividades culturais e desportivas – aos estudantes da IES, através das suas associações 

representativas. 
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2.5.2. Biblioteca 

A Biblioteca do IPG (BIPG) foi inaugurada em 1989 e tem como objetivo o tratamento e difusão 

da informação, de modo a satisfazer as necessidades expressas pelos seus utilizadores 

(docentes, alunos, funcionários e comunidade, em geral). Na sua missão, a BIPG procura: 

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

lhes os recursos bibliográficos necessários ao bom desempenho das suas funções, com vista 

à autoformação e ao trabalho na procura de uma nova organização do espaço e tempo de 

aprendizagem; 

 Proceder à seleção, aquisição e tratamento documental, sob a forma textual, sonora, visual 

ou outra, de acordo com as necessidades específicas dos utilizadores; 

 Conceber e planear serviços e sistemas de informação; 

 Apoiar e orientar o utilizador dos serviços; 

 Promover ações de difusão de informação; 

 Dinamizar cultural e cientificamente os espaços bibliotecários; 

 Pesquisas bibliográficas nacionais e internacionais. 

Na sequência de um projeto conjunto da BIPG e da extensão da ESTH, têm sido solicitadas obras, 

a título gratuito, a todas as Câmaras Municipais do país e ilhas, monografias e publicações 

relativas às regiões correspondentes. Desta atividade resultou a entrada de cerca de 223 novas 

obras no fundo bibliográfico da referida extensão, em 2017, após o seu tratamento técnico pela 

BIPG. 

A biblioteca tem conhecido um alargamento dos serviços a prestar à comunidade com a 

disponibilização de bibliotecas online, acesso a publicações estatísticas diversas, mobilidade de 

obras entre bibliotecas nacionais e internacionais, assim como um incremento de publicações 

nas diversas áreas científicas, havendo uma preocupação de atualização contínua e de criação 

de condições de trabalho e pesquisa adequados às exigências dos docentes, investigadores, 

alunos e restante comunidade. No âmbito do apoio às atividades de docentes, alunos, 

funcionários e comunidade, em geral, foram adquiridas 937 obras em 2018, bem como foi dado 

acesso a Bases de Dados e acesso a Repositórios Nacionais e Internacionais. O Quadro 1 mostra 

algumas estatísticas de utilização da Biblioteca. 
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Indicadores 2015 2016 2017 2018 

Utilizadores inscritos - Usewin 8.063 8.232 8.627 9.094 

Nº total de registos bibliográficos 63.094 65.064 67.539 84.489 

Nº de obras registadas 890 1.317 698 937 

Nº de novos leitores inscritos 308 257 269 350 

Nº de leitores em regime de empréstimo 

domiciliário 
12.687 16.402 19.060 9.094 

Total de leitores da Biblioteca e suas extensões 

(ESS E ESTH) 
92. 800 93.100 93.000 (nd) 

Quadro 1: Estatísticas de utilização da Biblioteca 

 

O processamento bibliográfico pressupõe tarefas de catalogação, classificação e indexação. Em 

2018 foram tratados 16.950 documentos, tecnicamente na BIPG e nas extensões da ESS e da 

ESTH. Empreenderam-se tarefas de gestão de qualidade do tratamento técnico, através de uma 

correção e validação de 18.109 dos registos introduzidos na Base de Dados Local, que está em 

rede e disponível via Internet (Pacweb) a toda a comunidade científica e geral, tanto nacional 

como estrangeira. 

Deu-se continuidade ao projeto de informatizar todos os processos relacionados com o circuito 

do documento, nomeadamente a conversão retrospectiva das obras mais antigas. A Base de 

Dados foi aumentada em 2.180 registos, atingindo o total de 69.721 existências. O número de 

novos leitores inscritos como utilizadores de empréstimo domiciliário, foi de 350, sendo que o 

número de leitores ativos é de 682 e o número total de utilizadores inscritos é de 9.094 pessoas.  

Na BIPG e nas extensões da ESS e ESTH foram efetuados 3076 empréstimos durante 2018, 2.846 

devoluções e 1.184 renovações de obras bibliográficas, totalizando um total de 6.948 operações 

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

diversos tipos de pedidos, orientando o utilizador nas suas pesquisas e investigações. No total 

foram efetuadas 7.956 pesquisas na base de dados interna, efetuadas nos postos de pesquisas 

existentes e via online através da página Web. 

Durante o ano de 2018, foram realizadas diversas atividades e ações de formação: 

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

pessoal e académica; 

 Atualização do fundo documental e promoção e desenvolvimento de atividades de 

investigação, junto dos utilizadores; 
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 Colaboração com a Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, na divulgação 

junto dos alunos do primeiro ano, dos serviços e equipamentos disponíveis na Biblioteca, 

através da orientação de visitas guiadas; 

 Participação na Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da 

Estrela, com o objetivo de criar uma rede intermunicipal, implementando serviços 

partilhados entre as Bibliotecas Públicas e do Ensino Superior no território de abrangência 

da CIM-BSE; 

 Renovação da assinatura do Protocolo com a FCT/FCCN, dando continuidade ao acesso à B-

On (Biblioteca do Conhecimento online), novo ciclo 2016/2018; 

 Renovação da assinatura da base de dados Scopus e ebooks da EBSCO, recurso de referência 

e índices, procedendo à avaliação da produção científica dos autores e análise bibliométrica 

dos investigadores; 

 Renovação da base de dados de artigos científicos, na área da saúde “Proquest Nursing and 

Apllied Health Source” que visou colmatar a inexistência de uma plataforma digital nesta 

área; 

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

editoras da plataforma B-On e atualização de dados relativos aos dados disponíveis na página 

web da BIPG; 

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

 Participação da BIPG no processo de avaliação/acreditação do Sistema Interno de Garantia 

de Qualidade do IPG; 

 Decorreram, ao longo do ano, várias visitas guiadas e ações de formação, com o objetivo de 

divulgar as potencialidades existentes na Biblioteca e suas extensões, que permitem a 

utilização eficaz do espaço e dos recursos bibliográficos a nível da pesquisa; 

 Apoio e orientação de estudantes internacionais e de Erasmus, nas suas pesquisas 

bibliográficas, tendo sido disponibilizadas obras bibliográficas, através de empréstimo 

domiciliário; 

 Realização de duas formações sobre o “Portal Eurostat (Estatísticas Europeias)”, em parceria 

com o Instituto Nacional de Estatística e a ESTG, inseridas como seminários temáticos em UC 

dos alunos de mestrado (ESTG). 

 Cedência de espaços (Ludoteca, Sala de Trabalho de Grupo e Sala Polivalente), para a 

realização de atividades com alunos nomeadamente da licenciatura de Animação 

Sociocultural, Engenharia Topográfica, Engenharia Civil, Engenharia Informática, Educação 

Básica e Associação de Estudantes; 
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 Na sequência da seleção da BIPG como ponto de Acesso Distrital à Informação Estatística do 

INE e inserida na “Rede de Informação do INE em Bibliotecas do Ensino Superior”, foi 

divulgada informação de teor estatístico a Instituições de ensino, empresariais, saúde, 

cultura, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do Concelho, conforme protocolo assinado. 

Envio de questionários de satisfação e registo de utilizadores. Divulgação junto da 

comunidade académica da ESTH, dos destaques com informação estatística, na área do 

turismo e hotelaria; 

 Colaboração com instituições da comunidade externa ligadas ao ensino pré-primário e 1º e 

2º ciclo, nas suas atividades lúdicas, através da cedência de espaços adequados às mesmas; 

 Colaboração com o Estabelecimento Prisional Regional da Guarda, na pesquisa e cedência de 

obras bibliográficas aos alunos em cumprimento de pena de prisão, que frequentam cursos 

de mestrado, licenciatura e CTeSP no IPG; 

 Exposições temáticas diversas, integradas no ciclo de divulgação cultural da Biblioteca, das 

quais há a salientar as seguintes: 

“Dia dos namorados” (fevereiro); 

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

Exposição "Vida e obra de Vergílio Ferreira" (março);   

Exposição de “Trajes e Fotografias Africanos” (maio), inserida nas atividades do dia de África 

(AEPALOP); 

Exposição "Raiz das Palavras: Eugénio de Andrade” (maio); 

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

Biblio-natal 2018. 

. 
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3. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO 

O IPG está sedeado na cidade da Guarda, na qual se encontram localizadas três Escolas (ESTG, 

ESECD e ESS), sendo que a ESTH se situa na cidade de Seia. O campus principal da Guarda ocupa 

uma área total de 12,6 hectares e integra os edifícios da ESECD e da ESTG, Edifício Central, 

Cantina I, Gabinete Médico, Biblioteca, Piscina, Campo Polidesportivo, Residências e sede da 

Associação de Estudantes. A ESS situa-se no perímetro do Parque de Saúde da Guarda e os 

serviços de Ação Social (residências, cantina e serviços administrativos) no centro da cidade. 

 

Na cidade de Seia, na zona da Arrifana, situa-se o campus da ESTH. Numa área coberta de cerca 

de 5500 m2, distribuem-se os diversos equipamentos e espaços pedagógicos e administrativos 

necessários ao funcionamento de uma escola moderna, especializada nas áreas do Turismo e 

Hotelaria. 

 

O IPG encontra-se inserido numa região de interior, de montanha e transfronteiriça, a qual 

apresenta debilidades estruturais, resultantes de um crítico processo de despovoamento e 

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

tecido económico e social. Neste âmbito, o IPG tem promovido e integrado vários projetos e 

programas de desenvolvimento, com os Municípios, a CCDRC, a CIMBSE, ADLS, Associações e 

Núcleos Empresariais e Profissionais e com os agentes Institucionais da Região autonómica de 

Castilla e Léon (OAEDER, FUSAL, USAL, ASPRODES). Apesar de estar inserido numa região de 
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reduzido dinamismo económico, o IPG promove, de forma ativa, relações de parceria com 

entidades externas (instituições de ensino, de investigação, centros tecnológicos, câmaras 

municipais, entre outras) e empresas. Estas parcerias com o tecido empresarial e institucional 

visam o desenvolvimento de estágios, estudos, cursos especializados, projetos de investigação 

e desenvolvimento, envolvendo os seus docentes, investigadores e estudantes. 

O posicionamento a nível local e regional é reforçado pelo facto de existirem representantes da 

comunidade em diversos órgãos do IPG. O RJIES e os Estatutos do IPG criaram condições efetivas 

para o fortalecimento simultâneo da posição do Instituto na comunidade regional e local e da 

própria comunidade no IPG. Esta relação bilateral traduz-se numa responsabilidade acrescida 

do Instituto perante a comunidade, com a consagração do direito e do dever de participar em 

atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de 

conhecimentos, bem como prestar serviços à comunidade e apoio ao seu desenvolvimento.  

No âmbito da sua atividade, o IPG 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 estudantes; 

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

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

externos, racionalizar e rentabilizar recursos e processos; 

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

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

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

O contexto atual de atuação e os desafios que se colocam à instituição, derivados da evolução 

demográfica, dos desafios da internacionalização, da capacitação técnica e tecnológica, da 

proximidade das comunidades e das correspondentes colaborações e apoios na construção de 
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uma sociedade de conhecimento e nas aportações para a cultura e o desporto, exigem maior 

proatividade, coesão e compromisso. 

Neste âmbito, o IPG pretende ser um vetor do desenvolvimento regional, em que os 

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

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

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

a solução dos problemas regionais, num contexto global. Procura ainda fortalecer a articulação 

com o tecido económico e social, potenciando a colaboração em projetos, prestação de serviços, 

estabelecendo parcerias e protocolos capazes de criarem uma efetiva ligação institucional e 

transferência de conhecimento. 
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

De acordo com o Plano de Atividades de 2018, o qual teve em consideração as políticas públicas, 

as estratégias sectoriais para a área do ensino superior e as necessidades identificadas em 

termos de formação e transferência de conhecimento, o IPG definiu os seguintes eixos e 

objetivos estratégicos (quadro 2). 

Eixos Objetivos Estratégicos 

Eixo 1: 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 

Eixo 2:  Investigação e 

Desenvolvimento 

Promover a investigação científica, contribuindo para que a Escola se 

afirme como um polo de conhecimento e inovação. 

Definir principais linhas de Investigação Aplicada 

Prática continuada de atividades de investigação e desenvolvimento, 

otimizando sinergias internas e em articulação e colaboração com a 

comunidade, no âmbito de alianças estratégicas ou Redes de 

Conhecimento 

Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia 

Eixo 3: Relação com o meio 

envolvente 

Desenvolver e consolidar serviços que promovam respostas 

inovadoras 

Aprofundar as relações externas com Instituições político-

administrativas, municipais, académicas, empresariais e a sociedade 

civil para reforçar a nossa capacidade de intervenção 

Eixo 4: Organização e 

Desenvolvimento Humano 

Lançamento de um programa de modernização administrativa e 

técnica do IPG e de qualificação do seu corpo de funcionários não 

docentes 

Implementar um sistema de gestão de pessoas que as coloque no 

centro da decisão 

Existência de mecanismos necessários da avaliação da atividade 

docente, que inclua as atividades pedagógicas, de investigação e 

prestação de serviços à comunidade e ainda de gestão institucional 

Fazer do Instituto uma organização e não apenas um conjunto de 

escolas, promovendo a centralização de serviços, processos ou 

funções numa perspetiva de obtenção de melhor otimização de 

recursos e eficácia. 
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Eixo 5: Infraestruturas Assegurar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das 

Escolas e à excelência da qualidade da formação. 

Elaborar um Plano de Infraestruturas que preveja as necessidades de 

crescimento do Campus e que garanta a versatilidade dos edifícios 

Eixo 6: Comunicação e Projeção 

Social 

Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e externa 

Consolidar o IPG como uma Instituição de interesse e de qualidade 

reconhecida 

Reforço da identidade IPG e a construção de uma imagem comum 

forte, moderna e clara no que respeita aos objetivos da instituição e 

aos seus traços distintivos 

Eixo 7: Internacionalização e 

mobilidade 

Desenvolver redes e projetos de cooperação 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes 

Quadro 2: Eixos e objetivos estratégicos 

 

Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas UO em colaboração 

com os gabinetes e serviços da Instituição, em função da sua especificidade ou missão, de 

formação, investigação e apoio à comunidade, que os promoveram de forma estruturada, 

procurando fortalecer a Instituição, elevar a qualificação e o prestígio da formação e 

incrementar as relações com a comunidade e o exterior. 

Nesse sentido verificou-se o ajustamento da oferta formativa a nível dos CTeSP, dos quais o IPG 

foi pioneiro a nível nacional, promovendo a ligação efetiva destas formações às empresas. Neste 

contexto, o IPG detém 20 CTeSP registados, dando resposta às necessidades formativas da 

região e em áreas estratégicas a nível nacional. Foram também promovidas formações de 

carácter específico ou de reforço de competências em diversas áreas e domínios em articulação 

com as empresas. 

Fortaleceu-se a ligação com países lusófonos e com novos parceiros europeus e do continente 

americano, possibilitando a aproximação à instituição de novos públicos e gerar percursos 

formativos de licenciatura e mestrado, articulados com as necessidades e perfis formativos dos 

alunos. 

Realce-se a importância atribuída à investigação, que se traduziu numa valorização qualitativa 

de artigos e publicações, nacionais e internacionais em publicações de prestígio e indexação, na 

participação alargada e diversificada em eventos de carácter científicos à escala global, a 

conclusão de diversas Teses de Doutoramento e a participação em projetos de pesquisa e 

investigação. Esta evolução revela a capacidade de gerar investigação aplicada, qualificação dos 

laboratórios e investigadores associados, a articulação com diversas instituições de Ensino 
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Superior e Centros de investigação, que garantem a incorporação de saber e o estímulo a I&D. 

A organização de diversos eventos pedagógicos e científicos foi reforçada e qualificada. Foram 

garantidas condições de formação e dado estimulo à sua aplicação nas práticas desenvolvidas 

na instituição e com os parceiros institucionais nacionais e internacionais. 

A internacionalização e colaboração com a comunidade e instituições congéneres (IES) foi 

reforçada, no sentido de incrementar e alargar as áreas de formação e investigação, a 

intervenção em processo e projetos que valorizem e qualifiquem as estruturas sociais e 

económicas e garantam uma participação efetiva com entidades públicas e privadas. 

Neste contexto foram celebrados diversos protocolos internacionais e realizadas diversas 

missões ao estrangeiro, no sentido de formalizar parcerias e protocolos e fortalecer as ligações 

com Portugal e o IPG na mobilidade internacional e na vinda de estudantes internacionais. 

Procurou-se promover no âmbito da instituição espaços e programas de formação e de 

Atividades desportivas e culturais, de modo a oferecer a toda a comunidade um conjunto de 

serviços e equipamentos, que permitam o desenvolvimento de atividades complementares, 

gerando uma qualificação laboral. 



5. O IPG EM NÚMEROS 

5.1. ATIVIDADE FORMATIVA 

Procedendo a uma visão geral da oferta formativa do Instituto Politécnico da Guarda, nas suas 

quatro UO, quer em termos de formações conferentes de grau (licenciaturas e mestrados) quer 

de formação especializada e não graduada (CTeSP e Pós-Graduações), segue-se em quadros a 

evolução e denominação das diversas formações. De referir a estabilidade na oferta de 

formações graduadas, e a lecionação desde 2014/15 dos CTeSP, sendo o IPG uma das 

instituições pioneiras na sua operacionalização. 

Nos termos da legislação em vigor, o IPG, através das suas Escolas, ministra 20 CTeSP, 19 

Licenciaturas e 12 Mestrados. Os quadros 3 e 4 resumem a evolução da oferta formativa do IPG 

nos últimos cinco anos, nos quais a evolução dos CTeSP é a principal mudança: 

Tipos de Formações 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Licenciaturas 19 19 19 19 19 

Mestrados 13 13 13 13 12 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais 2 21 22 23 20 

Cursos de Pós-Licenciatura 2 2 2 2 2 

Quadro 3: N.º de cursos por tipologia de formação do IPG 

 

Os ciclos em funcionamento (ACEF) submetidos à A3ES acolheram acreditação no 1º ciclo 

avaliativo, sendo que os últimos avaliados são da área da Saúde. Por sua vez, os CTeSP 

diversificaram a sua ação formativa e a colaboração com entidades da região, qualificando 

recursos humanos em áreas estratégicas e permitindo a sua continuidade para estudos de nível 

superior. Neste ano a A3ES inicia novo ciclo de avaliação e acreditação dos CE.  

Refira-se que durante o ano de 2018 a A3ES desenvolveu o procedimento e a visita relativa à 

acreditação de ACEF (17/18) e a preparação dos guiões (ACEF 18/19), permitindo uma análise 

comparativa com a avaliação do 1º ciclo avaliativo e a evolução relativa de cada CE. 

 

 

 

Tipo de formação 
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Escolas do 
IPG 

Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais  

Licenciaturas Mestrados 

Escola Superior 
de Tecnologia e 
Gestão (ESTG) 

 Comunicação Digital 

 Contabilidade e 
Fiscalidade 

 Desenvolvimento de 
Aplicações Informáticas 

 Design e Fabrico Digital 

 Energias Renováveis e 
Eficiência Energética 

 Gestão Clínica 
Administrativa 

 Gestão e Comércio 
internacional 

 Manutenção Industrial 
Eletromecatrónica 

 Testes de Software 

 Cibersegurança  

 Gestão e Inovação de 
produtos endógenos 

 Indústria Automóvel 

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

Humanos 
 Marketing  

 

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

Gestão 
o 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 

 Repórter de Som e Imagem 

 Animação Sociocultural  
 Comunicação e Relações 

Públicas  
 Comunicação Multimédia 
 Desporto 
 Educação Básica  

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

o Ciências do Desporto  
o Ensino de Inglês no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico 

 

Escola Superior 
de Turismo e 
Hotelaria de 
Seia (ESTH) 

 Turismo de Saúde e Bem-
Estar Turística  

 Cozinha e Produção 
Alimentar 

 Gestão Hoteleira 
 Restauração e Catering 
 Turismo e Lazer 

 

o Gestão e Sustentabilidade 
no Turismo 

 

Escola Superior 
de Saúde (ESS) 

 Bioanálises e Controlo  Enfermagem 
 Farmácia 

o Enfermagem Comunitária 
o Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

o Pós-Licenciatura de Especialização em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica  

o Pós-Licenciatura em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiatria 

Quadro 4: Oferta formativa do IPG em 2018/19 

 

Os dois indicadores de acesso aos cursos de primeiro ciclo (licenciaturas) são apresentados no 

quadro 5, que mostra as vagas do concurso nacional e inscritos no 1º ano pela 1ª vez. As vagas 

dos concursos nacionais não têm sido todas ocupadas, mas os novos inscritos (inscritos no 1º 

ano pela 1ª vez) têm, por via dos concursos locais (maiores de 23 anos) e concursos especiais, 

colmatado essa realidade, em parte. No entanto, no ano 2018/19, o resultado do concurso 

nacional para as licenciaturas ficou aquém, em relação aos anos anteriores, reduzindo a taxa de 

ocupação de vagas, verificando-se a redução de 87 inscritos nos diversos CE do IPG. 
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Indicadores 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Vagas concurso Nacional (1º Ciclo) 676 676 676 680 699 

Inscritos no 1º ano pela 1ª vez (todos 

contingentes) 
908 976 900 1152 1065 

Inscritos pelo concurso dos maiores de 

23 anos                                                                      
29 31 46 38 33 

Quadro 5: Indicadores de acesso ao ensino superior entre 2014/15 a 2018/19 

Considerando os novos inscritos em Licenciaturas, Mestrados e CTESP, obtemos um total de 

1065 novos alunos, representando, relativamente ao ano anterior, um decréscimo de cerca de 

7,5% de alunos inscritos no 1º ano pela 1ª vez. Numa análise ao universo de estudantes inscritos 

no IPG, verificamos que a sua evolução revela uma tendência variável desde 2014/15, havendo 

na última década uma perda sistemática nas Escolas, à exceção da ESS, registando uma redução 

de cerca de 350 alunos em Licenciatura e Mestrado. 

Contudo, a partir do ano letivo de 2015/16 regista-se um acréscimo global de inscritos no IPG 

(figura 7), embora com comportamentos diferenciados nas UO. O crescimento neste ano letivo 

foi mais acentuado na ESECD. A ESTG também começa a evidenciar uma certa estabilização, em 

resultado da maior procura nas áreas da Gestão, bem como de acréscimo de alunos em CTeSP.  

 
Figura 7: Evolução de Inscritos no IPG (1º e 2º ciclos) entre 2006-07 a 2017-18 

 

O Concurso para Estudantes Internacionais registou uma adesão considerável em 2015/16 e 

2016/17 mas, na realidade, a maioria dos candidatos admitidos continua a revelar dificuldades 

na obtenção de vistos que adiou o seu ingresso ou conduziu a desistência. A situação é complexa 

e são necessárias outras orientações políticas para o ingresso dos estudantes internacionais. 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

39 
 

Continua-se a apostar na divulgação internacional da IES e na captação destes alunos, repartidos 

maioritariamente pela ESTG (59,8%), seguida da ESECD e da ESS, registando a ESTH o valor mais 

baixo, em torno dos 4%. 

O contingente de candidatos provenientes do “Concurso de maiores de 23 anos” regista 

decréscimo nos últimos anos, embora com valores pouco expressivos, alcançando 33 novos 

alunos no último ano. Em termos nacionais verifica-se também uma tendência de decréscimo 

de novos alunos por esta via de acesso.  

A eficiência formativa da atividade do IPG traduz-se pelos seus diplomados (quadro 6). Tem-se 

assistido a uma redução do número de diplomados até 2015/16 em resultado da diminuição das 

entradas e de vários tipos de dificuldades dos estudantes, nas 3 tipologias de CE. Contudo, nos 

últimos 2 anos houve uma inversão desta tendência. 

Diplomados 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Diplomados 1º ciclo - IPG 400 425 372 346 427 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto da Guarda 

88 105 119 111 113 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 176 140 124 114 131 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  
63 53 45 40 59 

Escola Superior de Saúde da Guarda 73 127 84 81 124 

Diplomados CTESP - IPG 227 223 35 90 83 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto da Guarda 

80 95 5 60 41 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 

119 95 27 27 36 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  28 33 3 3 6 

Diplomados  Mestrados - IPG 64 35 52 51 46 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 

27 20 32 23 14 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto 

31 14 20 26 26 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  2 0 0 0 0 

Escola Superior de Saúde da Guarda 6 1 0 2 6 

TOTAL IPG 691 683 459 490 556 

Quadro 6: Evolução do número de diplomados por Escola e tipologia de formação 

 

No ano letivo de 2017/18 registaram-se 556 diplomados, valor superior ao ano letivo anterior. 

Porém, verifica-se uma tendência de redução do número de mestres, sobretudo pela dificuldade 

de conclusão dos projetos/estágios/dissertações. 

 

As mobilidades internacionais no âmbito do programa Erasmus registam aumento na 

participação no último ano, nomeadamente de alunos, que evidenciaram um aumento 
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significativo de estudantes em mobilidade outgoing (81) e incoming (179). Os docentes e não 

docentes registam 106 participações em missão de mobilidade, promovendo aumento das 

trocas de experiências e aprendizagens no contexto europeu e no espírito do Processo de 

Bolonha. O GMC promoveu 7 sessões de divulgação junto dos vários públicos, participou em 7 

feiras internacionais e em 5 eventos para a melhor integração de estudantes. 

A integração do IPG no ERASMUSCENTRO implicou otimização e partilha de trabalho, resultante 

da parceria dos Politécnicos do Centro (Politécnicos) para potenciar sinergias de trabalho e 

incorporando novas dinâmicas e articulações em redes colaborativas, com a renovação e 

formalização de novos acordos com instituições congéneres (57), ampliando as áreas de 

ensino/formação abrangidas no programa Erasmus+. 

No quadro 7 observa-se que a nível de incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 212 

participações, cabendo a grande maioria (174 + 5) a alunos a frequentar os ciclos de estudos no 

IPG, 17 a mobilidade docente e 12 em mobilidade não docente. Ao nível de outgoing (saídas 

para o estrangeiro) contabilizam-se 141 participações. O n.º de docentes e não docentes do IPG 

em mobilidade registou o total de 93 e o de estudantes em programas de mobilidade totalizou 

81. Regista-se aumento em todas as formas de mobilidade desde 2015, refletindo a estratégia 

de internacionalização da IES, quer do seu corpo discente, quer dos docentes e funcionários. Há 

ainda registo de 13 mobilidades internacionais em missão docente (4 brasileiros, 2 docentes do 

IPG (outgoing) no Brasil e 2 em Israel, e 5 outgoing nas feiras internacionais.  

Mobilidades  Mob. OUTGOING  Mob. INCOMING  

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Mobilidade de Estudantes 
para Estudos 

53 47 28 45 116 111 127 174 

Mobilidade de Estudantes 
para Estágios 

36 26 36 36 3 3 3 5 

Mobilidade de Docentes para 
Missão de Ensino 

21 25 22 33 40 29 34 17 

Mobilidade de Pessoal Não 
Docente para Formação 

18 15 19 23 5 9 11 12 

Visitas para Preparação e 
Organização e Mobilidade  

3 6 3 4 4 3 3 4 

TOTAIS 131 119 108 141 164 155 178 212 

Quadro 7: Mobilidades internacionais de Outgoing e Incoming de 2015 a 2018 

 

A promoção das mobilidades assentou nas seguintes ações:  

 Curso intensivo de Português para estrangeiros, especificamente organizado para os 

Estudantes Erasmus Incoming, que foi convertido numa UC opcional com 2 ECTS;  

 Existência de um Coordenador Académico para a Cooperação Internacional em cada uma das 

Escolas que integram a IES, promovendo as boas práticas de mobilidade internacional; 
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 Realização de várias Sessões de Divulgação acerca dos programas de mobilidade em todas as 

Escolas do IPG; 

 Realização de visitas a turmas dos diversos ciclos de estudos por forma a prestar 

esclarecimentos específicos em determinadas áreas de estudo, como a Gestão, a 

Informática, entre outras, para apresentar propostas específicas de estágios e, ao mesmo 

tempo, divulgar as oportunidades que os estudantes têm com este tipo de atividades de 

mobilidade internacional; 

 Organização da Receção e Sessão de Boas Vindas, no início de cada semestre, para os 

estudantes Incoming; 

 Adaptação do Regulamento de Mobilidade Internacional de acordo com as novas regras de 

mobilidade ERASMUS+ emanadas da Comissão Europeia; 

 Participação nas reuniões mensais ou bimensais do grupo formado pelos vários Gabinetes 

Internacionais das IES que compõem o CCISP das Relações Internacionais. 

No âmbito do Programa Erasmus+: o Departamento de Desporto da ESECD deu continuidade ao 

projeto Europeu “Integrated Football – The new frontier of Sport fora All” no âmbito do 

Desporto Integrado e financiado pelo programa Erasmus - Comissão Europeia, sendo um 

parceiro ativo juntamente com outros países Europeus como a Alemanha e a Bulgária. Para além 

deste projeto iniciado em 2016, o Departamento de Desporto, aproveitando o grupo de 

parceiros europeus dos projetos anteriores, integrou, em 2017, um novo projeto Erasmus+ - o 

“MEW – Movement Environment Wellbeing”. 

Enquadrado na ação KA2 – Parcerias Estratégicas, do Programa Erasmus+, o projeto TELESEICT 

– “Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technologies” 

sob coordenação da ESECD, aprovado em 2016, teve seguimento e foram concretizadas todas 

as atividades previstas neste projeto a três anos.  

Também a ESTG, em 2017, integrou no contexto da Ação KA2 do programa Erasmus+, projeto 

europeu "DT.UNI – Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University”, transversal a 

vários departamentos da Escola e cuja instituição coordenadora é a Universidade Marie-Curie- 

Sklodowska, na Polónia. 

No âmbito do Programa Erasmus+, como membros do Consórcio ErasmusCentro, apresentou-

se candidatura a mobilidade para países não-europeus - Ação KA 103- ICM - Internacional Credit 

Mobility -  a qual foi aprovada com financiamento para mobilidade de docentes e estudantes 

para países como a Ucrânia e a Rússia. 
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A rede de parcerias do IPG aumentou no ano 2018 (33 BA), em diversas áreas de ensino, sendo 

estabelecidos novos Acordos Bilaterais Erasmus+ com instituições congéneres do Espaço 

Europeu, que constam do quadro 8. 

País Instituição 

Espanha Universidade De Vigo 

 Universidade De Granada 

Chipre University Of Nicosia 

França Université Paris-Sud  F Paris 011 

 Université De Limoges 

Inglaterra Birmingham City University 

Itália Universitá Telematica Internazionale Uninettuno 

 University Of Sassari - Sardenha 

Letónia Latvia Culture College At The Latvian Academy Of Culture 

Polónia Pedagogical University Of Cracow 

 University Of Lodz - Faculty Of Mathematics And Computer Sciences 

Turquia Ankara Yildirim Beyazit University 

 Biruni University 

 Halic University 

 Sanko University Tr 

 Trakya Universitesi Tr 

 Trakya Universitesi Tr (Nursing) 

 Suleyman Demirel University 

 Istanbul Rumeli University 

 Ardahan University 

 Ízmir Kavram College Of Higher Education 

 Karamanoglu Mehmetbay University 

 Bartin University 

 Anadolu Universitesi 

 Eskisehir Technical University 

 Kastamonu University 

 Zonguldak Bulent Écevit University (Beu) Tr 01 

 Istanbul Gedik University 

 Bozok University 

 Selcuk University 

 Recep Tayyip Erdogan University 

República Checa The College Of Regional Development And Banking Institute - Ambis Praha 11 

Roménia Partium Christian University 

Quadro 8: Novos acordos bilaterais Erasmus (BA) 

O IPG apresentou a candidatura conjunta ao financiamento europeu para mobilidades entre 

países do programa e países terceiros, através do Consórcio ERASMUSCENTRO, como forma de 

incentivar e incrementar as mobilidades no âmbito do programa Erasmus. O sucesso deste 

consórcio é conhecido, sendo 8 IES do Ensino Politécnico que o integram, reforçando o valor do 

Consórcio e a união do Centro do País, mantendo como sua principal missão o fortalecimento 

da ligação entre o ensino superior politécnico e o mercado de trabalho.  
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A ampliação da rede de parcerias do IPG foi também possível pela celebração de novos 

memorandos de entendimento e convénios, designadamente com 2 IES do Brasil: Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca no Rio de Janeiro e Universidade 

Católica de Brasília. Também se apresenta no quadro 9 a lista de 19 acordos de cooperação 

internacionais estabelecidos em 2018, sobretudo com IES do Brasil, e de 2 memorandum de 

entendimento com IES de Israel e Turquia.  

País Instituição 

Brasil Centro Federal De Educação Tecnológica De Minas Gerais 

 Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte - IFRN 

 Universidade Federal De Mato Grosso 

 Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro - Unirio 

 Instituto Federal Do Sul De Minas 

 Mackenzie (Upm) - Programa De Dupla Titulação Mackenzie (UPM) 

 Instituto Federal Fluminense 

 Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará 

 Universidade Federal De Minas Gerais - Ufmg 

 Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De São Paulo (IFSP) 

 Sociedade Geral De Cooperação Académica 

 - Sociedade De Educação Tiradentes - Set 

 Faculdades Integradas De Ipitanga - Facei 

 Faculdades Integradas De Ipitanga - Unibahia 

 Fundação Universidade De Pernanbuco / Upe 

 Unifaj - Instituto Educacional Jaguary Ltda 

 Ufms - Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul 

Espanha Universidad De Sevilla - Memorandum De Entendimento 

Letónia Latvia Culture College At The Latvian Academy Of Culture 

Sérvia University Of Sad / Serbia 

Israel Memorandum of Understanding Gordon Academic College of Education 

Turquia Memorandum of Understanding Trakaya University 

Quadro 9: Acordos de Cooperação Internacional  em 2018 

A afirmação do Consórcio, a nível europeu, manteve-se com a participação em vários eventos e 

foi reforçada pela cooperação com países fora da União Europeia através da assinatura de novos 

Acordos Interinstitucionais ERASMUS+ com duas IES da Ucrânia e uma da Georgia (quadro 10). 

País Instituição 

Ucrânia lviv Polytechnic National University 

 Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

Georgia TSAA Tbilisi – GE 

Quadro 10: Acordos Interinstitucionais assinados em 2018 
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No contexto do projeto conjunto das instituições que integram o CCISP, financiado pelo 

COMPETE 2020, para a Internacionalização do Ensino Superior Politécnico Português, o IPG 

marcou presença nas diversas atividades de divulgação internacional, seja em Feiras (7) de 

Educação, Conferências, Encontros e afins, visando a captação de estudantes internacionais 

para a instituição e promoção do ensino superior politécnico, em países como o Brasil, entre 

outros. A mobilidade de docentes e estudantes, assim como a captação de novos estudantes 

internacionais, tem sido uma aposta do IPG e constitui um dos principais vetores das suas 

estratégias de crescimento. 

No âmbito de projetos de cooperação institucional, o IPG, com o apoio do GMC, continuou a 

desenvolver os projetos já iniciados com universidades de diversos quadrantes geográficos: 

Brasil, Macau, Itália, Albânia, e firmou novos projetos de cooperação institucional com 

universidades do Brasil. 

Também no seguimento de diversas visitas de reitores e vice-reitores de instituições dos países 

de Língua Oficial Portuguesa, foram firmados novos projetos, renovados e prorrogados 

Protocolos de Cooperação institucional com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. 

Destes projetos resultou a vinda de novos estudantes oriundos destes países ao abrigo do 

estatuto do estudante internacional, matriculados regularmente no IPG para frequentarem 

Mestrados, Licenciaturas e cursos de especialização tecnológica. 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

O IPG promove a melhoria da cultura organizacional através da coesão interna, pela integração 

e articulação dos seus recursos humanos e serviços, bem como da gestão eficiente dos recursos 

materiais, tendencialmente de uma forma centralizada, fomentando o acréscimo de sinergias e 

a racionalização do uso dos meios. Assim, sendo oportuno, promovem-se mobilidades entre 

escolas, e entre o IPG e os SAS.  

A estrutura de recursos humanos da IES tem sido ajustada, quer não docentes (cf. quadro 11), 

quer docentes (cf. quadro 12), por via da redução do pessoal contratado em regime de tempo 

parcial e de aposentações, bem como das novas funcionalidades e necessidades de serviço. 

Neste âmbito há um reforço das áreas da mobilidade e internacionalização, bem como dos 

serviços académicos, para responder às necessidades existentes. No conjunto das escolas, a 

ESTG é a que detém o maior corpo docente, com 43% dos docentes, seguindo-se a ESECD com 

26%, a ESS com 22 e, por último, a ESTH com 8%.  
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Cargo/carreira/categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2018 

SAS IPG SAS+IPG 

Presidente  1 1 

Vice-presidente  1 1 

Administrador  1 1 

Diretor de Serviços 1 3 4 

Chefe de Divisão   0 

Técnico superior área jurídica  1 1 

Técnico superior área de BAD  1 1 

Técnico superior 3 26 29 

Especialista de informática  6 6 

Técnico de informática  2 2 

Coordenador técnico  1 1 

Assistente Técnico 3 40 43 

Encarregado de pessoal auxiliar 3 1 4 

Assistente operacional 34 38 72 

Total 44 122 166 

Quadro 11: Recursos humanos de colaboradores não docentes a 31/12/2018 

Categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2018 

ESECD ESTG ESS ESTH IPG 

Prof. Coordenador Principal 1 0 0 0 1 

Prof. Coordenador 3 11 3 1 18 

Prof. Adjunto 31 64 17 9 121 

Prof. Adjunto Equiparado 0 1 0 0 1 

Prof. Adjunto Convidado 8 9 18 6 41 

Assistente 3 2 1 0 6 

Assistente Equiparado 2 7 0 0 9 

Assistente Convidado 9 2 10 3 24 

Total docentes 57 96 49 19 221 

Total docentes em % 25,79% 43,44% 22,17% 8,60% 100% 

Total docentes ETI 50,11 88,05 34,87 15,82 188,85 

Total docentes ETI em % 26,53% 46,62% 18,46% 8,38% 100% 

Quadro 12: Recursos humanos de colaboradores docentes a 31/12/2018 
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Os valores de docentes indicados incluem os dirigentes que, maioritariamente, acumulam 

funções docentes e de investigação.  Ao nível do corpo docente as colaborações inter-escolas 

são cada vez mais frequentes e dinâmicas, o que permite otimizar os recursos. Por esse motivo, 

opta-se por não incluir a distribuição do corpo docente por escolas, pois um número significativo 

de docentes, embora afetos a uma escola, presta serviço nas outras escolas do Instituto, 

promovendo-se, desta forma, a otimização dos recursos e uma efetiva cooperação nas 

respetivas áreas de formação. 

O número de docentes diminui nos últimos 9 anos (quadro 13), registando-se em 2018 um corpo 

académico composto por 221 docentes, constituído em cerca de 74% por Prof. Adjuntos, que 

correspondem à categoria intermédia, sobretudo por via da obtenção de Doutoramento em 

diversas áreas científicas e consequentes efeitos transitórios na carreira politécnica. Será 

oportuno o alargamento dos Professores Coordenadores para a melhor resposta científica e 

pedagógica, em particular nas áreas cientificas fundamentais sem professores nesta categoria. 

A taxa (ETI) de doutorados já representa 71% e a de especialistas 13,75%. 

Corpo docente  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1 Nº de docentes (ETI) 213 214 203 194 193 184 186 186 189 

1.2 Nº docentes a TI 190 189 183 179 176 170 168 168 174 

1.3 Nº docentes doutorados 
(ETI) 

42 54 60 75 89 104 115 125 135 

1.4 Nº docentes doutorados 
a TI 

41 50 59 73 86 101 110 119 121 

1.5 Nº docentes com título 
de especialista (ETI) 

3 7 10 16 17 23 25 24 26 

1.6 Nº docentes com título 
de especialista a TI 

3 6 9 13 15 19 21 21 23 

Quadro 13: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2018 

A categoria de professor coordenador possui valor significativamente mais reduzido no número 

de professores face aos requisitos legais, bem como é necessário o reforço de professores 

adjuntos em áreas como as de Hotelaria e Restauração, Enfermagem e Gestão, entre outras.  

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

indeterminado subiu para 78%, ultrapassando os rácios legalmente previstos e exigidos na 

missão formativa4. A qualificação do corpo docente regista progressos, como se constata, tendo 

o número de doutorados aumentado, bem como o de especialistas, podendo potenciar maior 

                                                           
4 O nº 1 do artigo 30º do Estatuto de Carreira de Pessoal Docente do Politécnico prevê que “O conjunto 
dos professores da carreira deve representar, pelo menos, 70 % do número de docentes de cada instituição 
de ensino superior.” 
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produção científica, desenvolvimento de projetos e trabalhos com outras IES e, 

simultaneamente, a melhor adequação aos requisitos legais e às exigências da A3ES.  

A legislação consagra aos Institutos Politécnicos a possibilidade de atribuição do Título de 

Especialista, a qual permite integrar profissionais com curriculum relevante e larga experiência 

de trabalho na área considerada, dando qualificação técnica especializada nas formações e na 

sua adequação ao mercado de trabalho. Importa salientar que estes especialistas são 

contabilizados para efeitos da verificação dos requisitos legais de composição do corpo docente, 

sendo, nesta perspetiva, e também do ponto de vista concursal, “equiparados” aos Doutorados. 

Torna-se determinante para a IES incorporar Especialistas nas suas UO, de modo a cumprir os 

requisitos exigidos e a aproximar as formações das lógicas dos setores de atividade. O número 

de títulos de especialista atribuídos pelo IPG, como entidade instrutora, inclui 25 internos e 29 

externos, aos quais se acrescenta mais 4 em 2018 (4 na área de Enfermagem (723) e um na de 

Turismo e Lazer (812). É essencial considerar que o IPG tem de aumentar o número de 

especialistas com vista a cumprir os requisitos legais do artigo 49º nº 1 do RJIES, segundo a A3ES, 

isto é pelo menos 35% devem ser detentores do título de especialista, os quais poderão 

igualmente ser detentores do grau de doutor. 

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

Doutores e especialistas”, os quais representavam mais de 50% do total, indispensável para a 

acreditação dos cursos em funcionamento e/ou para a criação de novos cursos, não se encontra 

cumprido conforme a legislação, como concluído pela A3ES na avaliação institucional ao IPG. Em 

áreas mais carenciadas e de perfil técnico, espera-se que o número de docentes com 

doutoramento nas áreas fundamentai, permita reforçar as áreas da Saúde e do Turismo.  

Relativamente ao pessoal não docente afeto ao IPG (SC), o mesmo distribui-se pelas categorias 

e habilitações descritas no Quadro 14. 

Categorias 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Assistente operacional 35 35 35 30 38 

Assistente técnico 44 45 45 41 41 

Direção Superior 1º grau 1 1 1 1 1 

Direção Superior 2º grau 1 3 3 3 3 

Direção Intermédia 1.º grau 1 1 1 1 1 

Especialista Informática 8 8 8 9 10 

Técnico superior 23 22 22 29 29 

TOTAL 113 115 115 114 123 

Quadro 14: Recursos humanos de não docentes 
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As iniciativas de mobilidade de carreira permitiram valorizar profissionalmente alguns 

funcionários do IPG, pela respetiva progressão na categoria e correspondente remuneração, 

possibilitando desta forma introduzir equidade profissional, face às suas funções e 

responsabilidades. Neste sentido foi estabelecido um plafond financeiro para esta mobilidade 

em função do mérito e do CV. 

Neste contexto promove-se, em especial, a mobilidade de assistentes técnicos para técnicos 

superiores e de assistentes técnicos para assistentes operacionais para técnicos. De futuro, e 

com a incorporação de novos colaboradores, por efeito da bolsa de recrutamento em curso, 

poder-se-á fomentar novas mobilidades e promover reconhecimentos profissionais. 

De referir ainda que, durante o ano de 2016, por iniciativa e/ou com encargos suportados pelo 

IPG, foram promovidas ações de formação nas áreas de gestão documental, TICE, Português, 

Restauração e procedimentos administrativos, procedimentos contratuais, marketing pessoal e 

comunicação.  

Os SAS têm ao seu dispor os recursos humanos indicados no quadro 15, para assegurarem os 

seus serviços. Nos SAS regista-se a saída de pessoas nos últimos 5 anos, por terem atingido o 

limite de duração do respetivo contrato de trabalho, por mobilidade ou reforma. Os novos 

desafios e a crescente procura da Instituição por estudantes internacionais, obrigará nos 

próximos anos, a um alargamento do quadro de pessoal, em particular nos serviços técnicos e 

sociais, capazes de responder a maiores necessidades de alojamento, apoio e alimentação. 

Categorias 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Assistente operacional 39 41 38 36 34 

Assistente técnico 4 4 3 3 3 

Direção Intermédia de 2.º grau 1 1 1 1 1 

Encarregado de Pessoal Auxiliar  3 0 3 3 3 

Técnico superior 4 3 3 3 3 

TOTAL 51 49 48 46 44 

Quadro 15: Recursos humanos afetos aos SAS 

 

5.3. AÇÃO SOCIAL 

Os Serviços de Ação Social (SAS) desenvolvem a sua atividade social procurando fomentar e 

melhorar as condições de acolhimento e aprendizagem, mediante a prestação de serviços e a 

concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e 

bares, alojamento, serviços de saúde e atividades culturais e desportivas. Considerando os 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

49 
 

objetivos dos SAS, durante o ano de 2018, desenvolveram-se diversas ações para melhorar a 

qualidade de prestação dos diferentes serviços aos estudantes e à comunidade académica. 

No setor de bolsas de estudo foram apreciados os processos de candidatura a benefícios sociais, 

de acordo com as normas em vigor sobre esta matéria, nomeadamente o disposto no 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público e nas 

Regras Técnicas estabelecidas, com vista à promoção de uma efetiva igualdade de 

oportunidades no sucesso escolar. 

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

Procedeu-se igualmente à realização de reuniões periódicas com as comissões de residentes, no 

sentido de colaborar na resolução de problemas específicos dos estudantes residentes, foram 

efetuadas inúmeras reparações nas residências, melhorias de serviço e a aquisição de diverso 

equipamento para as cozinhas, lavandarias e outros espaços comuns. 

No setor alimentar é de salientar a intervenção ajustada ao funcionamento das cantinas, através 

da melhoria e diversificação nas ementas diárias, na sua organização e acompanhamento.  

Na área das atividades culturais e desportivas, houve o apoio a atividades promovidas pela 

Associação de Estudantes e a colaboração com o Gabinete de Formação, Cultura e Desporto no 

fomento das modalidades desportivas e desenvolvimento de iniciativas culturais, que merecem 

a melhor atenção por parte dos SAS, tendo sido apoiadas as atividades de acordo com os 

recursos, quer humanos quer financeiros. No exercício das suas atribuições, os SAS 

responderam, de modo geral, às solicitações dos alunos, tendo pautado a sua ação por uma 

cooperação efetiva com os estudantes e as suas estruturas representativas. Através de uma 

comparticipação financeira direta, apoio logístico ou cedência de instalações, as propostas de 

atividades culturais e desportivas foram devidamente equacionadas e apoiadas, tendo estas 

sido materializados nos espaços e com o apoio dos serviços e funcionários disponíveis. 

Os serviços de saúde são disponibilizados, a nível de consultas de apoio psicológico, pela 

Psicóloga Clínica, que é docente da ESS, com o intuito de promover um apoio efetivo à saúde 

mental na comunidade académica do IPG. O IPG promoveu também os serviços de medicina 

curativa, ampliando os serviços de saúde à comunidade, que inclui a disponibilidade de um 

médico a prestar serviço de atendimento clínico à comunidade, tendo a instituição 

implementado um sistema de marcação de consultas on-line. Pretende-se maior capacitação 

institucional de apoio médico e psicológico aos diversos elementos da comunidade. É de 

assinalar que os contextos socioeconómicos atuais, bem como os problemas relacionados com 

a integração dos novos alunos, criam preocupações e dificuldades que também têm sido 
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acompanhadas nestas consultas. O gabinete de cariz intercultural visa promover apoio da 

comunidade académica ao aluno, tendencialmente mais internacional e com necessidades de 

acompanhamento diversas, que conjuga acompanhamento multidisciplinar, em particular de 

encaminhamento para serviços de saúde diversos, em particular de enfermagem. 

Em termos orçamentais, os valores relativos à situação financeira dos SAS surgem agregados ao 

grupo IPG na secção 8. Porém, refere-se que as dificuldades também verificadas no ano de 2018 

não permitiram aplicar verbas adequadas à substituição e aquisição de equipamentos, entre 

outras necessidades no âmbito da reparação e manutenção.  

O setor de Bolsas de Estudo tem como principal objetivo a atribuição de benefícios sociais a 

alunos economicamente mais desfavorecidos, de forma a proporcionar condições que permitam 

a prossecução normal dos seus estudos, visando, assim, uma efetiva igualdade de oportunidades 

no sucesso escolar. 

A atribuição de Bolsas de Estudo implica um conjunto de ações, que vão desde a candidatura, à 

análise dos processos com base na situação socioeconómica do agregado familiar de cada 

candidato, até à atribuição do montante da bolsa de estudo. As bolsas são atribuídas, em regra, 

durante 10 meses (de outubro a julho) e a sua análise é feita de acordo com o estabelecido no 

Despacho n.º 8442-A/2012 de 22 de junho do Ministério da Educação e Ciência, na sua redação 

atual. 

No ano letivo 2017/18, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 30 de 

setembro de 2017, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de 

setembro e, ainda, entre 1 de outubro de 2017 e 31 de maio de 2018. Neste último caso, o valor 

da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado para um ano, considerando o 

período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período 

letivo ou do estágio.  

Da análise da figura 8 pode-se constatar que, nos últimos cinco anos, há acréscimo do número 

de bolseiros, sobretudo em resultado da conjuntura económica do país. 
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Figura 8: Evolução dos candidatos e bolseiros nos últimos 5 anos 

 

A repartição dos bolseiros por Escola (quadro 16) permite verificar que, ao nível de Licenciaturas, 

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

(60%), seguindo-se a ESTH. Assinale-se que a % de alunos que auferem bolsas nos CTESP em 

relação aos estudantes desse tipo de CE é de 36%, nos Mestrados é de 15%, sendo maior nas 

Licenciaturas (40%). 

TESP População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 120 67 61 51% 91% 

ESTG 174 60 44 25% 73% 

ESTH 40 21 15 38% 71% 

Total 334 148 120 36% 81% 

1º Ciclo População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 564 291 241 43% 83% 

ESTG 762 257 196 26% 76% 

ESS 436 287 261 60% 91% 

ESTH 211 120 93 44% 78% 

Total 1973 955 791 40% 83% 

2º Ciclo População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 59 24 21 36% 88% 

ESTG 187 34 26 14% 76% 

ESS 70 0 0 0% 0% 

ESTH 19 4 4 21% 100% 

Total 335 62 51 15% 82% 

Quadro 16: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2017/18 por tipo de CE e Escola 
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Em termos de representação do valor das bolsas, segundo a tipologia de formação (quadro 17), 

verifica-se um montante de 1.610.395,35€ para as licenciaturas, seguindo-se os bolseiros de 

CTeSP com 195 946,77€ e, por último, os bolseiros de mestrados com 98 212,07€.  

Quadro 17: Bolsas de estudo no ano letivo de 2017/18, por Escola, género e valor total 

 

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

e composta por alunos deslocados. A ESECD tem maior percentagem de bolseiros e a ESTH a 

que tem menor valor (cf. quadro 18).  

Bolseiros Escolas/Género Masculino Feminino TOTAL 

ESECD 130 193 323 

ESTG 121 145 266 

ESTH 39 73 112 

ESS 51 210 261 

Total 2017/18 341 621 962 

Total 2016/17 320 561 881 

Total 2015/16 308 562 870 

Quadro 18: Bolseiros por Escola e Género em 2018 

 

O valor pago em bolsas (quadro 19) verifica um aumento global, como resultado do acréscimo 

de bolseiros e de valores de bolsas atribuídos. Refira-se que o aumento não abrangeu a 

globalidade das UO, sendo que a ESECD acolhe o maior valor e a ESS teve o maior aumento. 

Escola Valor médio 2018 Total 2018 Total 2017 Total 2016 Total 2015 

ESECD 2 016,80€ 651 426,52€ 672.897,85 647.229,01 656.654,21 

ESTG 1 925,29€ 512 127,23€ 444.880,09 477.612,30 513.704,70 

ESS 2 087,03€ 544 713,93€ 209.454,52 185.464,09 489.733,87 

ESTH 1 752,56€ 196 286,51€ 498.768,97 472.314,48 191.919,93 

Total 1 979,79€ 1 904 554,19€ 1.826.001,43 1.782.619,9 1.852.012,71 

Quadro 19: Valor ($) de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2015 a 2018 

 

Escola 

Sexo Encargo Financeiro 

Masculino 
 

Feminino Valor TESP Valor  1º Ciclo Valor 2ºCiclo 

ESECD 130 193 108 220,76€ 498 220,12€ 44 985,64€ 

ESTG 121 145 71 346,01€ 392 736,79€ 48 044,43€ 

ESTH 39 73 16 380,00€ 174 724,51€ 5 182,00€ 

ESS 51 210 0,00€ 544 713,93€ 0,00€ 

Subtotal 341 621 195 946,77€ 1 610 395,35€ 98 212,07€ 

Total 962 1 904 554,19€ 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

53 
 

O setor de alojamento pretende proporcionar aos residentes as melhores condições de estudo 

conducentes a um maior sucesso escolar. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido, ao longo 

do ano 2018, um trabalho no sentido de: 

 Assegurar o normal funcionamento das residências; 

 Assegurar o cumprimento dos regulamentos; 

 Organizar os processos de candidatura ao alojamento e submetê-los a decisão; 

 Organizar e manter atualizado um sistema de controlo da utilização das residências e 

lavandarias; 

 Vistoriar as instalações, quando da entrada e saída dos utilizadores; 

 Zelar pela manutenção e conservação do equipamento e das instalações; 

 Proceder à elaboração dos elementos necessários à cobrança pontual das receitas de 

alojamento; 

 Reunir e tratar os elementos necessários à elaboração do orçamento e do relatório anuais; 

 Executar as tarefas de lavagens e tratamento das roupas das residências; 

 Proceder à manutenção e desinfeção das máquinas da lavandaria; 

 Controlar o serviço de self-service da lavandaria e máquinas distribuidoras de bebidas;  

 Executar as tarefas de limpeza dos quartos e espaços comuns; 

 Assegurar o serviço de receção. 

 

Em setembro de 2018 abriu mais uma residência feminina (Gulbenkian) em parceria com a 

DGeST, que está dotada de 44 camas em quartos duplos. Relativamente ao nível de ocupação 

das residências (quadro 20), verifica-se uma taxa de ocupação de 100% na residência feminina 

I, 98.81% na feminina II, 96,67% na residência masculina I e 100% na residência masculina II. 

 R. Feminina I R. Feminina II R. Masculina I R. Masculina II 

Taxa de ocupação 100% 98,81% 96,67% 100% 

Residentes Bolseiros 92,77% 90,36% 33,62% 62,86% 

Residentes não Bolseiros 7,23% 9,64% 66,38% 37,14% 

Quadro 20: Taxas de ocupação das residências 2017/2018 

 

Embora as residências se encontrem praticamente lotadas, contudo verifica-se que a 

arrecadação de receita é afetada pelas crescentes dificuldades, por parte dos alunos, de 

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

e acentuado nestes últimos anos.  
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Tem-se verificado uma adesão bastante significativa às residências do Campus, com uma 

procura crescente. Estas residências encontram-se atualmente permanentemente ocupadas, 

sendo a grande percentagem da população proveniente do programa ERASMUS e alunos 

Internacionais. 

O pavilhão polidesportivo dos SAS tem registado procura interna e externa, dando resposta às 

solicitações de práticas desportivas (modalidades) do IPG, bem como de entidades da cidade e 

região. A crescente participação nas modalidades oferecidas como complemento formativo 

promovida pelo IPG tem promovido um maior numero de praticantes desportivos e de atletas 

em competição. 

Apesar de todas as intervenções já efetuadas, torna-se necessário melhorar as condições do 

funcionamento, garantido a manutenção dos equipamentos e a conservação adequada ou 

substituição daqueles, cujo desgaste, torna necessário alguns investimentos.  

 

5.4. ATIVIDADE DO GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE 

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), criado por deliberação do Conselho de Gestão do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), de 28 de outubro de 2010, é uma estrutura de serviços 

com o objetivo central de servir de suporte operacional ao Conselho de Avaliação e Qualidade 

(CAQ). O despacho que consubstancia a sua criação é o despacho do Presidente do IPG n.º 

101/P.IPG/10, de 5 de novembro de 2010. 

Sendo uma estrutura coordenada no âmbito do Conselho de Avaliação e Qualidade (CAQ), as 

suas responsabilidades centram-se na coordenação funcional do SIGQ funcionando assim como 

centro de apoio logístico ao SIGQ do IPG. No que diz respeito a recursos humanos, o Gabinete 

tem afeto uma Técnica Superior e é coordenado pela Presidência. Este gabinete tem ainda a 

colaboração de representantes das escolas que são os “promotores da qualidade” nas respetivas 

UO, funcionando como interlocutores dos serviços para o SIGQ, bem como o apoio dos membros 

do Conselho de Avaliação e Qualidade, incluindo o seu Presidente. Em termos estratégicos, o 

GAQ centra a sua ação na implementação de uma cultura de qualidade no IPG, no apoio a 

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

da qualidade no IPG. 

Em 2018 continuou o desenvolvimento e consolidação do sistema interno de garantia da 

qualidade, nomeadamente centrado no processo de ensino e foram promovidos uma série de 

procedimentos, impressos e documentos conducentes à aplicação deste sistema certificado 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

55 
 

pela A3ES pelo período de seis anos, contados a partir da data da certificação condicional a 14 

de março de 2014, conforme decisão do Conselho de Administração da A3ES, em reunião de 7 

de fevereiro de 2017. 

Os principais objetivos são: 

 Apoiar a implementação de uma cultura de qualidade; 

 Garantir a coordenação e apoio aos processos de avaliação, interna e externa, da oferta 

formativa do IPG; 

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

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

 Criação de um conjunto de procedimentos relativos ao SIGQ; 

 Elaborar e manter um conjunto de indicadores dos processos que constituem o SIGQ; 

 Acompanhar e apoiar tecnicamente a execução de auditorias internas ao funcionamento do 

SIGQ; 

 Coordenar e dinamizar o processo de audição dos parceiros internos e externos, 

nomeadamente a aplicação de questionários aos estudantes, docentes, diplomados, 

entidades empregadoras e outros grupos de interesse, bem como o seu processamento e 

análise; 

 Elaboração de relatórios relativos à melhoria da qualidade; 

 Acompanhar o desenvolvimento e manutenção da aplicação informática Wemake que serve 

de apoio ao SIGQ-IPG. 

 

Para além destes objetivos o GAQ tem cumprido as seguintes atribuições: 

• Desenvolvimento da página WEB SIGQ (www.qualidade.ipg.pt): estruturação e 

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

• Atualização da página de Facebook Qualidade IPG; 

• Gestão do sistema de informação WeMake como infraestrutura de suporte ao fluxo da 

informação na organização no âmbito dos principais módulos: Controlo Documental; Gestão 

de OC, NC e REC; Planos; 

• Registo e manutenção da documentação no âmbito do SIGQ/IPG – impressos, formulários, 

procedimentos, instruções de trabalho, documentos e regulamentos para acesso, por parte 

de todos os utilizadores do IPG, através da aplicação WeMake; 

 Disponibilização e atualização de conteúdos nas secções Regulamentos e Formulários da 

página WEB do IPG (separadores O Instituto e Serviços Académicos).  

http://www.qualidade.ipg.pt/
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• Levantamento e apuramento de indicadores previstos no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR) de 2018 do IPG e no âmbito dos procedimentos do SIGQ-IPG. 

• Plano Anual de Auditorias Internas: em 2018 continuaram as auditorias internas previstas no 

Plano Anual de Auditorias Internas com uma taxa de execução de 71.4%. O GAQ registou e 

tratou as ocorrências identificadas pelos auditores internos no módulo Gestão de OC, NC e 

REC da aplicação WeMake contabilizando-se as ocorrências e as não conformidade. 

• Revisão/atualização de documentos no âmbito do SIGQ-IPG: atualização do Mapa de 

Processos do IPG e criação/disponibilização de impressos/formulários com campos editáveis 

e predefinidos (pdf editável), por forma a facilitar o preenchimento de dados, e respetiva 

legibilidade, por parte dos utilizadores do IPG. 

• Gestão da Bolsa de Recrutamento de Pessoal Docente Especialmente Contratado: o GAQ 

garante a operacionalização e manutenção da Bolsa de Recrutamento de Pessoal Docente 

Especialmente Contratado através da plataforma Recrutamento IPG. 

 

Em termos de documentação no âmbito do SIGQ-IPG, no ano de 2018 foram criados cinco novos 

impressos/formulários e revistos quinze, grande parte também referentes ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

No que respeita à aplicação de questionários, em 2018 foram elaborados e/ou aplicados oito 

questionários no âmbito das diferentes vertentes de atividade e, cumulativamente, analisados 

os dados e elaborados os respetivos relatórios, permitindo estabelecer diagnósticos que sustêm 

estratégias de atuação e otimização dos serviços. 

 

5.5. EMPREENDEDORISMO E SPINOFFS 

Constitui missão e objetivo do IPG a valorização das atividades de investigação e 

desenvolvimento, tornando-se oportuno apoiar as empresas que valorizarem os resultados da 

investigação da IES. Por outro lado, o nº 1 do art.º 12º dos Estatutos do IPG, prevê que este 

possa “criar livremente, por si ou em conjunto com outras entidades, públicas ou privadas, 

entidades subsidiárias de direito privado, como fundações, associações e sociedades comerciais, 

destinadas a coadjuvá-lo no âmbito da prossecução dos seus fins”. Contudo, nos últimos 5 anos 

não há registo de criação de empresas spin-off.  

Em julho de 2011 o Conselho de Gestão do IPG autorizou a criação da Sociedade Comercial por 

Quotas MAGICKEY, LDA, cujo objeto social consiste na “Conceção e desenvolvimento de 

programas informáticos, planeamento e conceção de sistemas que integram equipamento, 
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programas informáticos e tecnologias de comunicação e ainda a comercialização, por grosso ou 

a retalho, de produtos e sistemas tecnológicos, para satisfação de necessidades de clientes 

específicos”. A sociedade tem a sua sede nas instalações da ESTG do IPG, mas a atividade da 

empresa tem tido uma dinâmica regressiva, tendo sido previsto o encerramento de atividade 

no ano de 2018, pese embora toda a capacidade e conhecimento detidos. 



6. ATIVIDADES DE DESTAQUE DO ANO DE 2018 

As atividades realizadas e os projetos desenvolvidos em 2018, nas UO e em diversos domínios 

do Instituto, são expostos de acordo com os eixos estabelecidos, nomeadamente Educação e 

Formação, Investigação e Desenvolvimento, Relação com o Meio Envolvente, Organização e 

Desenvolvimento Interno, Infraestruturas, Comunicação e Projeção Social e Internacionalização 

e Mobilidade. As atividades principais do IPG e dos SAS (Formação e Ação Social) enquadram-se 

no conjunto de indicadores, quadros, gráficos e apreciações das secções anteriores do Relatório. 

Nesta secção efetua-se uma descrição, mais organizada, do conjunto de atividades 

desenvolvidas para traduzir a dinâmica da IES, a sua capacidade de concretização, com base em 

indicadores de medida e em reflexões críticas. Assim, apresentam-se sinteticamente os 7 eixos. 

Eixo 1: Educação e Formação 

Promover um ensino de qualidade e as condições adequadas de formação, na perspetiva de 

Bolonha, promovendo uma cultura de avaliação e de qualidade, desenvolvendo a formação 

integral dos estudantes e facilitar a inserção na vida ativa.  

Eixo 2: Investigação e Desenvolvimento 

A I&D e sua articulação com a comunidade científica, agentes económicos e região, visa a 

promoção da capacidade interventiva e de transferência de conhecimento, para maior 

notoriedade à Instituição e participação em projetos e programas nacionais e internacionais. 

Eixo 3: Relação com o Meio Envolvente 

Fomentar a divulgação e a colaboração com a comunidade, aprofundando as relações externas 

com Instituições político-administrativas, municipais, académicas, empresariais e a sociedade 

civil, em geral, para reforçar a capacidade de intervenção, mobilizar saberes e conhecimentos, 

promovendo a cooperação, a inovação e o empreendedorismo.  

Eixo 4: Organização e Desenvolvimento Interno 

Fomentar a modernização administrativa e técnica do IPG e a qualificação do seu corpo de 

funcionários, disponibilizando os meios adequados às práticas profissionais necessárias à IES.  

Eixo 5: Infraestruturas 

Assegurar as infraestruturas adequadas ao desenvolvimento das Escolas e a garantia da 

qualidade da formação, bem como promover condições técnicas para qualificar as 
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infraestruturas a novos processos resultantes da evolução do IPG e da sua adaptação às 

exigências legislativas existentes.  

Eixo 6: Comunicação e Projeção Social 

Fomentar a identidade institucional e a construção de uma imagem forte e moderna no 

respeitante aos objetivos do IPG, bem como melhorar o relacionamento com os diversos atores 

económicos, sociais e culturais da região. Consolidar e dinamizar colaboração com as Escolas da 

região, através do Gabinete de Informação e Comunicação, promovendo maior envolvimento 

nas atividades desenvolvidas e maior responsabilização na valorização institucional.  

Eixo 7: Internacionalização e Mobilidade 

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes, conjugando a partilha de 

experiências formativas, com a colaboração em centros de investigação e o desenvolvimento de 

competências e conhecimentos. A articulação com instituições congéneres e o desenvolvimento 

de projetos e programas nas diversas áreas de atuação do IPG, realizado pelas Escolas e pelo 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação. 
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7. AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário Workshop em Empreendedorismo 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário Workshop em Modelo Financeiro 
do Plano de Negócios 

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

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário Workshop sobre motivação de 
recursos humanos 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Cursos Breves na área da Contabilidade e 
Finanças, Qualidade, Segurança, Ambiente e 
Responsabilidade Social 

N.º de atividades/ações realizadas 1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso breve de soft skills na área da análise 
técnica/gráfica de investimentos 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso Breve de curta duração na área da 
Gestão IPG/UMESP 

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

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Visitas de Estudo dos alunos de Gestão, 
Gestão de Recursos Humanos e Marketing 

N.º de visitas de estudo realizadas 2 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Visitas de Estudos N.º de visitas de estudo realizadas 2 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo dos alunos do TeSP de GCI N.º de visitas de estudo realizadas 1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo nas área  da gestão N.º de visitas de estudo realizadas 5 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário de Marketing Digital 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

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

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

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

1 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri de avaliação de provas académicas  de 
licenciaturas 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri de provas académicas 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

júri de relatórios da componente formação 
prática em contexto de trabalho 

N.º de ações concretizadas 3 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri de relatórios da componente formação 
prática em contexto de trabalho 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

40 14 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri em provas académicas 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

4 10 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri em provas académicas 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri em provas académicas N.º de intervenções a realizar 2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de aluno(s) na unidade curricular 
de Projeto 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

1 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de alunos a realizar o Projeto da 
Licenciatura em Engenharia Topográfica 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação e/ou Júri de aluno(s) na unidade 
curricular de Projeto 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 
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Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação e/ou júri de aluno(s) na unidade 
curricular de Projeto (3º ano do curso de 
Engenharia Topográfica) 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 4 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação, co-orientação de projetos de 
alunos 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação, co-orientação de projetos de 
alunos 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação/coorientação  de alunos N.º de atividades académicas a realizar 3 3 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientador ou coorientador de alunos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientador ou coorientador de alunos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

3 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientador ou coorientador de alunos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

4 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientador ou co-orientador de alunos de 
diferentes graus de ensino (CET, 
licenciaturas, mestrados) 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Engenharia Civil N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Palestras II Forum de Informação 
Geoespacial 

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

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Palestras II Fórum de Informação 
Geoespacial 

N.º de eventos científicos 
realizados/promovidos 

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo N.º de visitas de estudo realizadas 2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Criação de cursos de formação/atualização  
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

2 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Criação de um  novo curso na área cientifica 
das Ciencias Geogáficas 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso breve Formação em QGIS 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto QREN  
Taxa de execução das atividades 
previstas 

1 1 

Transversal 
Demonstrações,  no laboratório, dirigidas a 
visitantes potenciais candidatos a frequentar 
cursos do IPG 

N.º de visitantes/participantes nos 
eventos a realizar 

40 40 

Transversal 
Reunião da CNA da Fédération Européenne 
de Geologues (FEG) 

N.º de pareceres emitidos 4 8 

Ensino e 
Aprendizagem 

CLIL Teacher Training b-learning  N.º de participantes inscritos 10 > 10 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Participação como oradora N.º de eventos realizados 2 4 

Eventos e 
Iniciativas 

XXVIII Jornadas Luso Espanholas de Gestão 
Científica 

N.º de eventos realizados 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações científicas 1 - 
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Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Participação em projetos de investigação 
N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projecto InvestJovem:Equipa de Avaliação 
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

CLDS 3G Guarda: Ações de Capacitação 
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Dinamização e consolidação do "Projeto de 
Cidadania Fiscal" 

N.º de ações aprovadas 5 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Sistema de Normalização Contabilistica da 
Administração Publica 

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

1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência internacional - XVIII Encuentro 
AECA 

N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência internacional XXVIII Jornadas 
Hipano-Lusas de Gestão Cientifica 

N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência internacional XXVIII Jornadas 
Hipano-Lusas de Gestão Cientifica 

N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência internacional XXVIII Jornadas 
Hipano-Lusas de Gestão Cientifica 

N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos cientificos para 
publicação em revistas (journals) 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

2 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos e comunicações 
N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

4 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações científicas 2 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de trabalhos científicos submetidos 3 7 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 8 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de artigos científicos apresentados 6 7 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional 
N.º de participações em eventos 
científicos 

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

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

2 4 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

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

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

2 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Participação nas Jornadas Luso Espanholas 
de Gestão Científica 

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

1 - 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

56 
 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão científica  - 12ª Conferência Ibérica 
de Sistemas e Tecnologias de Informação 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão científica - XXVII Jornadas Hipano-
Lusas de Gestão Cientifica 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

3 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão científica - XXVIII Jornadas Luso 
Espanholas de Gestão Científica 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

4 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações com ISBN 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações com ISBN 2 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações com ISBN 6 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações com ISBN 5 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações com ISBN 3 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

1 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

2 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

2 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Participação em Congresso 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 2 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 2 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 2 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações científicas 1 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações científicas 2 9 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de trabalhos científicos submetidos 1 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de artigos científicos apresentados 2 4 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos 
N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

2 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos científicos em revistas 
científicas 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

2 4 
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Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos científicos em revistas 
científicas 

N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

2 6 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

 02/SAICT/2016 (IC & DT) Project 023720  
N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 

2 2 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Parcerias várias N.º de ações concretizadas 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Participação em projeto de investigação N.º de projetos iniciados no ano civil 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Lítio - Candidatura n.º 23720 - 2016 N.º de ações concretizadas 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Realização da monitorização da qualidade 
do ar da Guarda 

N.º de ações concretizadas 12 12 

Transversal Prestação de serviços ao exterior N.º de ações 6 6 

Transversal Prestação de serviços ao exterior N.º de ações concretizadas 24 20 

Transversal Prestação de serviços ao exterior N.º de ações concretizadas 700 775 

Transversal Prestação de serviços em acústica  N.º de ações concretizadas 10 10 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Lítio - Candidatura n.º 23720 
N.º de cooperações no âmbito de 
projetos 

3 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação de artigos científicos N.º de publicações científicas 2 1 

Internacionalização Presidência da ReCLes.pt 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

5 - 

Internacionalização 
Coordenadora do Focus Group 
internacional sobre CLIL no Ensino Superior 

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

5 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formadora da IGEC 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

5 - 

Internacionalização 
Representação da ReCLes.pt/IPG no 
Conselho Europeu das Línguas (CEL/ELC) 

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

5 - 

Internacionalização Projeto DT.Uni (Erasmus+ KA2) 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

5 - 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Outgoing-Mobilidade ERASMUS na 
Universidade de Salamanca (Espanha) 

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

1 - 

Internacionalização 
Outgoing-Mobilidade ERASMUS na 
Universidade de Sevillha (Espanha) 

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

1 - 

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outcoming) 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

1 - 

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outgoing) 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

1 - 

Internacionalização Mobilidade Erasmus (outgoing) 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Orientação  de alunos internacionais  N.º de etapas/atividades concretizadas 3 3 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Orientação de alunos internacionais  - 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Internacional de Design Thinking N.º de ações concretizadas 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Protocolos de cooperação internacional 
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

3 2 

Internacionalização Mobilidade docente 
N.º de participações em iniciativas de 
âmbito internacional 

1 1 
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Internacionalização Mobilidade docente 
N.º de programas de mobilidade 
internacional realizados (in e out) 

1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Publicação de livro sobre o Design Thinking Publicação do ebook 1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Publicação de livro sobre o a promoção do 
Design Thinking para 
gestores/administradores 

Publicação do ebook 1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Publicação de case study sobre a gestão de 
evento Design Thinking no IPG  

Publicação do ebook 1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Reunir e estudar 32 tarefas pedagógicas 
para promover a criatividade e 
interdisciplinaridade na sala de aula  

A implementar no boot camp na 
Universidade de Amsterdam 2019 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Planejar e projetar uma base de dados  
A implementar no boot camp na 
Universidade de Marie Curie-Sklow... 
Polónia 2020 

1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de Trabalho Working CLIL da 
CETAPS/TEALS 

Grau de satisfação  5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

ICC Grau de satisfação dos alunos 5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Autonomia da CercleS com Budapest 
Business School e outros IES na Europa 

Grau de satisfação dos alunos 5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de Trabalho CLAP da ReCLes.pt 
Grau de satisfação a nível nacional e 
aceitação na Network of University 
Language Testers in Europe (NULTE) 

5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de Trabalho Estilos da Vida da UDI Grau de satisfação dos alunos 5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de Trabalho RESMI Grau de satisfação da comunidade 5 - 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Informação e 
Comunicação 

Promoção e divulgação do TeSP de 
contabilidade e fiscalidade; Licenciatura de 
Contabilidade 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

2 - 

Informação e 
Comunicação 

Jantar de Negócios dos alunos de Gestão Nº de eventos realizados 1 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

Avaliação do curso de Engenharia Civil do 
IPG 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Avaliação do curso de Engenharia 
Topográfica do IPG 

Nº de ações concretizadas 1 1 

Informação e 
Comunicação 

Participação em ações de divulgação da 
oferta formativa do IPG (ex: Futurália, 
Qualifica, etc.) 

N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

3 3 

Informação e 
Comunicação 

Participação em ações de divulgação da 
oferta formativa do IPG (ex: Futurália, 
Qualifica, etc.) 

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas 

2 3 

Informação e 
Comunicação 

Participação em ações de divulgação da 
oferta formativa do IPG (ex: Futurália, 
Qualifica, etc.) 

N.º de campanhas de comunicação 
realizadas 

2 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Promoção de parcerias/protocolos  
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

2 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Protocolo com APPSIG - Associação 
Portuguesa para os SIG 

N.º de ações de promoção realizadas 1 1 

Transversal 
Criação/ revitalização  do laboratório de 
Ciências Geográficas 

N.º de atualizações realizadas 2 1 
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Transversal 
Membro da Comissão de Equivalências da 
ESTG - área disciplinar de Ciências 
Geográficas 

N.º de pareceres emitidos 20 10 

Transversal 
Membro da Comissão para elaboração do 
Relatório de Avaliação de Engenharia 
Topográfica  para a A3ES 

N.º de relatórios produzidos 1 1 

Transversal 
Membro eleito para o Conselho 
Pedagógico da ESTG-IPG 

Nº de ações concretizadas 1 1 

Transversal 
Secretário do curso de Engenharia Civil e 
Área Cientifica 

Taxa de concretização dos objetivos 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação do livro Métodos Numéricos - 
Tópicos e Problemas 

  1 - 

Transversal 
Presidência do Conselho Pedagógico da 
ESTG/IPG 

Grau de satisfação dos membros 5 - 

Transversal Comissão de acompanhamento na ESTG 
Grau de satisfação do aluno com o 
contato telefónico 

5 - 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo 
N.º de atividades/ações 
realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Organização e realização de 
Seminário 

N.º de atividades/ações 
realizadas 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Desenvolvimento do Projeto 
GEDITEC 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Implementação de Cursos Breves 
para Contabilistas Certificados e 
Técnicos de Contabilidade 

N.º de atividades/ações 
realizadas 

2 

Educação e Formação 
Ensino e 
Aprendizagem 

Seminário 
N.º de atividades 
académicas realizadas 

1 

Educação e Formação 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo 
N.º de ações 
extracurriculares 
realizadas por UTC 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Internacionaliz
ação 

Missão de ensino 
N.º de docentes do IPG 
em programas 
internacionais 

1 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Todas as situações realizadas e não previstas foram resultado da identificação de oportunidades 
e necessidades que, no ano anterior, não era possível prever. 

 
Análise SWOT 

Nada a registar. 
 
Reflexão crítica 

Nada a registar. 
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Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Participar em formações relacionadas com 
ACJ 

N.º de participantes inscritos 9 9 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de estudo 
N.º de ações extracurriculares 
realizadas por UTC 

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Dinamização de feiras com pequenas 
intervenções no âmbito das artes plásticas:  
Qualifica, Exponor, FIT 

N.º de atividades/ações realizadas 2 3 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de estudo ao Museu Municipal da 
Guarda 

N.º de ações extracurriculares 
realizadas por UTC 

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição dos trabalhos dos alunos nas 
instalações da ESECD 

N.º de exposições realizadas 1 2 

Eventos e 
Iniciativas 

Peça de teatro N.º de atividades/ações realizadas 3 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

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

N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Percurso de Arte Urbana N.º de atividades/ações realizadas 2 2 

Eventos e 
Iniciativas 

PEAS 2018 N.º de eventos realizados 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Ciclo de Oficinas de Recursos para a ASC N.º de eventos realizados 8 5 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo a uma cidade espanhola 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

2 5 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo  N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Workshop de Instalações Interativas 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição Multimédia N.º de eventos realizados 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Evento N.º de eventos realizados 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Minimaratona Correr Contra a Violência 
Doméstica - 15 de junho 

N.º de eventos realizados 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Atividades Escolares Diversas N.º de atividades/ações realizadas 5+ >5 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Viagem de estudo N.º de participantes inscritos 30 + >30 

Eventos e 
Iniciativas 

Produção de conteúdos radiofónicos para 
o programa IPG FM 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

10 >10 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo - BMEL N.º de visitas de estudo realizadas 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo - Guarda N.º de visitas de estudo realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição dos trabalhos dos alunos na 
BMEL 

N.º de eventos realizados 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo ao centro histórico - 
Guarda 

N.º de visitas de estudo realizadas 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de estudo  N.º de visitas de estudo realizadas 5 5 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de estudo ao Teatro Municipal da 
Guarda. 

N.º de visitas de estudo realizadas 1 1 
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Eventos e 
Iniciativas 

Peça de teatro N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

CLIL Teacher Training b-learning  N.º de participantes inscritos 10 10 

Ensino e 
Aprendizagem 

CLIL modules in action N.º de participantes inscritos 45 45 

Ensino e 
Aprendizagem 

ICC module (ICCAGE project) taxa de aprovação/conclusão 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking in higher education N.º de participantes inscritos 5 5 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking para investigadores N.º de participantes inscritos 20 20 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking for managers N.º de participantes inscritos 4 4 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking para gestores N.º de participantes inscritos 20 20 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

ReCLes.pt como agente de disseminação e 
coordenação internacional de formação 
em ICC do projeto ICCAGE 

grau de satisfação  5 5 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Comissão Científica do C4C, IPCB N.º de participantes inscritos 50 50 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

ICC volume 
N.º de materiais didáticos e 
pedagógicos editados/produzidos 

20 20 

Transversal Interruptions: World Poetry Day 2018 Grau de satisfação  5 5 

Transversal 
Visitas de Estudo a exposições, feiras, 
teatros, museus, eventos de arte urbana 
no âmbito da educação artística 

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstraç
ão realizadas 

6 2 

Eventos e 
Iniciativas 

"Filmes deliciosos na ESTH": Ciclo de 
cinema 

N.º de atividades/ações realizadas 3 3 

Eventos e 
Iniciativas 

"Cozinhar ao sabor das Línguas": Exposição 
de livros de gastronomia na biblioteca da 
ESTH/IPG 

N.º de exposições realizadas 5 5 

Eventos e 
Iniciativas 

"Quem canta seus males espanta" N.º de eventos realizados 1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Desfile Multicultural e Sabores Culturais 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

1 5 

Eventos e 
Iniciativas 

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

1 5 

Eventos e 
Iniciativas 

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

3 4 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Comemoração do dia Internacional do livro 
infantil 

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

1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Workshop "Aprender com os erros" 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Concurso de conhecimentos de Língua 
Portuguesa 

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

1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo ao Porto N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Dia da Poesia N.º de eventos realizados 1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

O poeta, o poema, o leitor 
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

12 12 

Eventos e 
Iniciativas 

Peça de teatro com fantoches N.º de ações de promoção realizadas 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo N.º de visitas de estudo realizadas 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo N.º de visitas de estudo realizadas 1 2 

Transversal Visita de estudo à Delegação da RTP 
Grau de satisfação global dos utentes 
(escala de 1 a 5) 

5 5 
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Transversal 
Visita de estudo ao Teatro Municipal da 
Guarda 

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

5 5 

Transversal 
Visita de estudo a Salamanca englobando 
várias vertentes 

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

4 4 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Criação de um jornal on-line 
Taxa de execução das atividades 
previstas 

15   

Ensino e 
Aprendizagem 

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

Média 
> 4 

5 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação em esqui alpino Nº de participantes inscritos 30 30 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação  em Percursos de Via Ferrata Nº de participantes inscritos 50 >35 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação em percursos de alta montanha Nº de participantes inscritos 50 45 

Eventos e 
Iniciativas 

Projetos multiatividades Nº de alunos envolvidos 20 16 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação em atividades aquáticas Nº de alunos envolvidos 50 50 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Curso de Nadador Salvador Nº de candidatos inscritos 30 25 

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção da formação em Desportos de 
Montanha 

N.º de ações de promoção realizadas 3 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

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

5 4 

Eventos e 
Iniciativas 

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

4 a 5 4 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de um livro de cozinha 
apresentado por um estudante. 

N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto: Percepção Visual e performance 
do árbitro de futebol 

N.º de ações concretizadas 1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Poliempreende N.º de inscritos/participantes >2 3 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Produtividade Científica N.º de publicações científicas >2 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Guarda +65 anos, em parceria com 
a CMG 

N.º de participantes inscritos 45 60 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de investigação Transfronteiriço 
(2016-2019) 

Taxa de execução das atividades 
previstas 

1 2 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) 
SAICT (2017-2019) 

Taxa de execução das atividades 
previstas 

1 3 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Programa IPGym Nº de participantes inscritos 100 >100 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de Investigação N.º de trabalhos científicos submetidos 1 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de investigação N.º de trabalhos científicos submetidos 3 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de investigação N.º de trabalhos científicos submetidos 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de investigação Nº de trabalhos científicos submetidos 2 - 
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Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de investigação Nº de artigos científicos apresentados 2 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão Científica 
Nº de artigos científicos 
revistos/avaliados 

4 38 

Não especificado Prestação de Serviços Nº de avaliações efetuadas. 10 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de Investigação 
nº de documentos apresentados 
(poster/artigo) 

3 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) 
SAICT (2017-2019) 

Taxa de execução das atividades 
previstas 

1 1 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Promoção da cultura e poesia portuguesa 
junto das diferentes polos universitários da 
Universidade Metodista (Brasil) 

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

12 12 

Eventos e 
Iniciativas 

Mobilidade individual para Missão Docente N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Internacionalização Participação no programa Erasmus * 
N.º de participações em iniciativas de 
âmbito internacional 

2 1 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

FIT 2018 N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Questionários de avaliação dos fatores 
críticos para entrada no curso de Desporto 
do IPG 

N.º de inscritos/participantes 40 40 

Eventos e 
Iniciativas 

Torneios de carácter desportivo N.º de eventos realizados 2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Aulas abertas à comunidade N.º de eventos realizados 3 2 

Eventos e 
Iniciativas 

Desporto Universitário N.º de inscritos/participantes 50 >50 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação 
N.º de participantes 
inscritos 

150 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo a Madrid, Ávila e 
Coca 

N.º de participantes 
inscritos 

45 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Exposição de Fotografia "Guarda, 
outro olhar" 

N.º de exposições 
realizadas 

2 

Educação e Formação Transversal 
Visita de estudo à Futurália - Feira 
Internacional de Lisboa 

N.º de visitas de estudo 
realizadas 

1 

Educação e Formação Transversal Seminário "A violência tem género" 
Taxa de participação no 
evento 

- 

Educação e Formação Transversal 
Visita de estudo à Tipografia 
Marques & Pereira 

N.º de visitas de estudo 
realizadas 

1 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

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

3 
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Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Apresentação de trabalhos e ações 
em articulação com o meio 
envolvente 

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

3 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Animação e efeitos visuais no vídeo 
digital 

N.º de participantes 
inscritos 

15 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Didática das matemáticas na 
educação infantil  

N.º de participantes 
inscritos 

21 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Ler, interpretar, ensinar e escrever 
poesia 

N.º de participantes 
inscritos 

10 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Novo programa de matemática A: 
primitivas e cálculo integral 

N.º de participantes 
inscritos 

10 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

XXXVIII CAP – Curso de Atualização 
de Professores de Geociências - “O 
Geopark Estrela enquanto recurso 
pedagógico no ensino das 
Geociências” 

N.º de participantes 
inscritos 

39 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação - Desafios, 
Práticas e Reflexões 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação - Desafios, 
Práticas e Reflexões 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação - Desafios, 
Práticas e Reflexões 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação - Desafios, 
Práticas e Reflexões 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Educação - Desafios, 
Práticas e Reflexões 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Educação e Formação 
Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Investigação do impacto do domínio 
da língua portuguesa dos alunos dos 
PALOP na sua integração académica. 

N.º de participantes 
inscritos 

40 

Educação e Formação 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

Comunicação 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Educação e Formação 
Informação e 
Comunicação 

Sessão de informações e boas-vindas 
aos alunos da CPLP 

N.º de atividades 
divulgadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Tarde Multicultural 
N.º de 
inscritos/participantes 

300 

Educação e Formação Transversal 
Gabinete de Mediação Intercultural 
com atendimento semanal aos 
alunos dos PALOP 

N.º de atendimentos 
realizados 

- 

Educação e Formação 
Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de trabalho da RESMI 
N.º de ações 
concretizadas 

15 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop on Design Thinking 
N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

15 

Educação e Formação 
Internacionaliz
ação 

Cimeira organizada pela Comissão 
Europeia sobre The First European 
Education Summit 

N.º de docentes do 
IPG/participantes 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo dos alunos do 
CTeSP de Gestão Clínica 
Administrativa. 

N.º de 
inscritos/participantes 

17 

Educação e Formação 
Internacionaliz
ação 

Presidente da English-Speaking 
Union - Portugal 

N.º de docentes do IPG 
em programas 
internacionais 

1 
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Educação e Formação 
Internacionaliz
ação 

Coordenador da Newsletter da 
English-Speaking Union, Portugal. 

N.º de docentes 
estrangeiros em 
mobilidade internacional 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Design Thinking para investigadores 
no. 2 

N.º de participantes 
inscritos 

15 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Design Thinking para investigadores 
no. 3 

N.º de participantes 
inscritos 

25 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Comissão Científica do Working CLIL, 
FLUP 

N.º de participações em 
eventos científicos com 
comunicações 

>20 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas 2018 na ESTG 
Grau de satisfação global 
dos utentes (escala de 1 a 
5) 

5 

Educação e Formação 
Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

ReCLes.pt como agente de 
disseminação e coordenação 
internacional de formação em ICC do 
projeto ICCAGE 

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

5 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Internacionaliz
ação 

Coordenadora do Focus Group 
internacional sobre CLIL no Ensino 
Superior 

N.º de docentes do IPG 
em programas 
internacionais 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formadora da IGEC 
N.º de ações 
extracurriculares 
realizadas por UTC 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Publicação de Best Practices para 
Interdisciplinaridade 

N.º de ações 
concretizadas 

3 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de Trabalho CLAP da 
ReCLes.pt 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Internacionaliz
ação 

Projeto DT.Uni (Erasmus+ KA2) 
N.º de docentes do IPG 
em programas 
internacionais 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Presidência da ReCLes.pt 
N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Representação da ReCLes.pt/IPG no 
Conselho Europeu das Línguas 
(CEL/ELC) 

N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto DT.Uni (Erasmus+ KA2) 
N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Coordenação do Focus Group 
internacional sobre CLIL no Ensino 
Superior 

N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Representante de Portugal nos 
eventos da CercleS 

N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Criação e promoção do workshop 
Internacional sobre o ensino 
integrado no ES (CLIL in HE) dirigido 
com a bolseira de Portugal, Poznan, 
Polónia 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Informação e 
Comunicação 

Coordenadora do Focus Group 
internacional sobre Gestão e 
Organização de Eventos CercleS 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

- 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Conselho Pedagógico: Da Cabeça ao 
Papel 

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

- 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Organização/apresentação de 
conferência 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

 ENEMM - Encontro Nacional de 
Estudantes de Multimédia,  

N.º de ações de 
promoção realizadas 

13 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 
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Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra com Tiago "Sekai" Salvador 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra "Temp Studio" 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Ensino 
Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Dinamização de ações junto de 
públicos específicos 

N.º de 
protocolos/parcerias 
renovados 

1 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

Participação em Conferências no 
âmbito do Património em Almeida 

N.º de comunicações 
científicas apresentadas 

1 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Performances na 
Tarde Multicultural 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Teatro III Jornadas 
de Educação 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Performance 
Musical nas III Jornadas de Educação 

N.º de ações 
concretizadas 

1 
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Comunicação e Comunidade 
Eventos e 
Iniciativas 

Saberes e Tradições do Vale da 
Teixeira - Azeite 

N.º de ações 
concretizadas 

4 

Comunicação e Comunidade 
Eventos e 
Iniciativas 

Dinamização de 
instituições/espaços. 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Comunicação e Comunidade 
Eventos e 
Iniciativas 

APDASC Summit 2018 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Peça de teatro 
N.º de ações 
concretizadas 

3 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo ao FABLAB e 
Laboratório de Prototipagem e 
Fabrico Digital (ESTG) 

N.º de participantes 
inscritos 

35 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Tertúlias na área do Desporto 
N.º de ações 
concretizadas 

3 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Percurso Pedestre Castro do 
Tintinolho 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Percurso Vale Glaciar do Zêzere 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Percurso Lapa dos Dinheiros 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Descida do Rio Mondego 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Percurso Pedestre Loriga-Torre 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

I Conferência de Comunicação e 
Relações Públicas 

N.º de participantes 
inscritos 

200 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Formação Educação Rodoviária 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Comemoração do Dia Internacional 
do Livro 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Formação Violência de Género 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo  ao Museu 
Romântico, Casa do Infante, 
Fundação de Serralves e Museu da 
Imprensa 

Taxa de participação no 
evento 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra "Aritmética através da 
Geometria: As Médias de Pitágoras" 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Dramatização em contexto de 
Educação Não Formal da UC de IPP 

N.º de ações 
concretizadas 

1 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Eventos e 
Iniciativas 

VII Congresso Iberoamericano de 
Animación Sociocultural 

N.º de artigos científicos 
apresentados e 
publicados 

2 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Na perspetiva de envolver os alunos em trabalhos práticos relevantes e no intercâmbio com a 
comunidade foram desenvolvidas atividades não programadas, as quais se vieram a revelar 
extremamente profícuas a todos os níveis.        

No seguimento da candidatura do Núcleo de Estudantes do Comunicação Multimédia à 
organização do ENEMM - Encontro Nacional de Estudantes de Multimédia -2018, que teve o aval 
da Presidência do IPG e da Direção da ESECD, optou-se por apoiar a organização do evento dada 
a importância que este pode assumir na formação de futuros profissionais de comunicação 
multimédia.   
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O Evento decorreu como um espaço de debate de ideias, troca de conhecimentos e criação de 
ligações entre os vários intervenientes da área da Multimédia.  

 
Análise SWOT 

Nada a registar. 
 
Reflexão crítica 

Nada a registar. 
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Escola Superior de Saúde (ESS) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Informação sobre a Diabetes na 
Comunidade 

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

1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

VIH-SIDA 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

2 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

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

N.º de visitas de estudo realizadas 2 3 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Nutrição em Pediatria 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Uso Racional do Medicamento 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 4 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 5 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Gestão do Tempo e Organização do 
Trabalho 

N.º de participantes inscritos 25 1 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Investigação e Educação em 
Saúde 

N.º de inscritos/participantes 200 359 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Seminário na área de inteligência artificial N.º de participantes inscritos 50 76 

Ensino e 
Aprendizagem 

Workshops, na área das Ferramentas 
Bibliográficas 

N.º de sessões/aulas realizadas 4 4 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshops e ações de sensibilização na 
área da Educação para a Saúde 

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

5 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

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

N.º de visitas de estudo realizadas 7 7 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Suporte Básico de Vida N.º de participantes inscritos 40  

Formação, Cursos 
e Workshops 

O Enfermeiro e o Ostomizado N.º de participantes inscritos 80 80 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso prático sobre técnicas de 
mobilização - Palestrantes: enfermeiras de 
Reabilitação do HSM - ULS Guarda 

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

40 40 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Enfermagem em Cuidados Paliativos N.º de participantes inscritos 100 100 

Formação, Cursos 
e Workshops 

O doente grande queimado N.º de participantes inscritos 100 107 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Cancro Colorretal - um problema de saúde 
pública 

N.º de participantes inscritos 100 82 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Prevenção de lesões musculoesqueléticasr 
relacionadas com o trabalho 

N.º de participantes inscritos 100 17 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Língua Gestual Portuguesa 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

2 2 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

VNI - Oxigenoterapia - ventiloterapia - 
Palestrantes Linde + Serviço de 
Pneumologia da ULS Guarda 28.02.2017 - 4 
horas 

N.º de participantes inscritos 40 96 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Estomoterapia N.º de participantes inscritos 40 96 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso de Supervisão Clínica N.º de participantes inscritos 5 11 
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Formação, Cursos 
e Workshops 

Estratégias de intervenção comunitária: 
desafios da pesquisa - ação participativa (4 
sessões) 

N.º de participantes inscritos 60 65 

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 

N.º de participantes inscritos 30 30 

             

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Produção Científica N.º de publicações científicas 12 14 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Divulgação da produção científica 
N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 

10 47 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projetos de investigação N.º de projetos de I&DT promovidos 3 7 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Concurso Poliempreende N.º de equipas inscritas 3 3 

Eventos e 
Iniciativas 

Feira Ibérica de Turismo N.º de ações de promoção realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Feiras de Orientação Vocacional (Qualifica, 
Futuralia, Escolas Secundárias) 

N.º de atividades/ações realizadas 5 5 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Colaborar com os parceiros em atividades 
de educação e promoção da saúde 

N.º de ações concretizadas 6 9 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização Promoção da Internacionalização 
N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 

5 5 

Internacionalização Promoção da Internacionalização 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

3 3 

Informação e 
Comunicação 

Promoção da Internacionalização 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

1 3 

Informação e 
Comunicação 

Apresentação do Gabinete de Mobilidade e 
Cooperação 

N.º de ações 2 2 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ferramentas Bibliográficas N.º de participantes inscritos 30 95 

Transversal 
Apresentação e esclarecimento 
sobre o funcionamento do GESP 

N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstraç
ão realizadas 

1 3 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ferramentas Bibliográficas N.º de participantes inscritos 30 95 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de intervenção - Escola Promotora 
de Saúde 

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

2 2 
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Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Seminários N.º de eventos realizados 7 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Angellini University Award 
N.º de ações 
concretizadas 

1 

Educação e Formação 
Ensino e 
Aprendizagem 

Criação de novo Curso de 2º ciclo - 
Mestrado em Ciências Aplicadas à 
Saúde 

N.º de propostas 1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Promoção da Internacionalização 
N.º de novos 
protocolos/parcerias 
celebrados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Internacionaliz
ação 

Promoção da Internacionalização 
N.º de docentes 
estrangeiros em 
mobilidade internacional 

2 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Internacionaliz
ação 

Promoção da Internacionalização 
N.º de docentes 
estrangeiros em 
mobilidade internacional 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Internacionaliz
ação 

Promoção da Internacionalização 
N.º de docentes 
estrangeiros em 
mobilidade internacional 

3 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Saúde Oral 
N.º de participantes 
inscritos 

123 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

O ano de 2018 foi marcado pela implementação do novo curso de 2º ciclo, Mestrado em Ciências 
Aplicadas à Saúde. Foram várias as ações de formação dinamizadas, desde Palestras, 
Workshops, Conferências, Sessões de Informação, dirigidas à comunidade académica e local. 
Contudo, houve necessidade de proceder a algumas alterações e adaptações das ações 
inicialmente propostas. Ainda, como complemento à formação teórica e teórico-prática e de 
forma a consolidar conhecimentos dos estudantes em áreas específicas de formação e 
intervenção profissional através de experiências in loco foram realizadas visitas de estudo. 

Deu-se continuidade aos projetos aprovados e financiados anteriormente, e foram ainda 
aprovados 3 projetos no âmbito do Programa AAC nº02/SAICT/2017 Sistema de Apoio À 
Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) - Projetos de Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT). 

Também de salientar na dimensão da Investigação o reforço da participação dos Docentes em 
eventos científicos e de publicações científicas. À semelhança de anos anteriores, os docentes 
têm ativamente participado em programas de mobilidade Erasmus, quer em outgoing como 
incoming.  

A ESS tem incentivado os estudantes a participarem em programas de mobilidade ERASMUS, 
quer a nível do ensino teórico, quer a nível de estágio. 

 

Análise SWOT 

Forças: 
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 Equipa docente qualificada com PhD e Especialistas de reconhecido experiência 
profissional e técnico-científica; 

 Planos de estudos com uma forte componente prática em contexto clinico e de prática 
profissional, facilitadora de aquisição de competências, com possibilidade de escolha dos 
campos de estágio de acordo com os interesses individuais de aprendizagem e de 
desenvolvimento de competências; 

 Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados; 

 Forte ligação à comunidade envolvente; 

 Rede de parcerias nacionais e internacionais; 

 Planos de estudos dos cursos de Mestrado em Enfermagem que permitem para além do 
grau académico a atribuição do título de Enfermeiro Especialista pela OE; 

 Existência de um Sistema Interno da Qualidade, acreditado pela A3ES, com monitorização 
sistemática através da análise de indicadores; 

 Numero de candidatos à ESS superior à oferta de vagas. 

 Aumento da internacionalização, sobretudo pela procura de estudantes de diversos 
países para mobilidade ERASMUS (incoming)  

 

Fraquezas: 

 Instalações físicas envelhecidas e insuficientes; 

 Dificuldade de compatibilização do horário de trabalho dos estudantes trabalhadores com 
os horários letivos e dos estágios;  

 Interioridade da ESS; 

 Pressão demográfica negativa;  

 Fraca atratibilidade da região para os jovens; 

 Corpo docente reduzido; 

 Dificuldade no acesso ao financiamento de projetos de investigação; 

 Rede de transportes públicos deficitária; 

 Dificuldade de alojamento quer local quer em residências estudantis; 

 Inexistência de cantina nas instalações da ESS. 

 

Oportunidades: 

 Aumento da capacidade técnica e científica da região; 

 Dotar a região de profissionais com formação especializada e de excelência; 

 Fixar docentes qualificados no interior; 

 Consolidar parcerias a nível regional, nacional e internacional; 

 Promover a área de intervenção do IPG no domínio da saúde; 
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 Aumentar a mobilidade internacional, tanto para estudantes como para docentes e 
outros profissionais (incoming e outgoing). 

 

Ameaças: 

 Constrangimento financeiro das famílias e estudantes; 

 Subfinanciamento do IPG; 

 Dificuldade nas deslocações dos professores para acompanhamento dos estudantes em 
estágio, por insuficiência de viaturas do IPG; 

 Restrições na contratação de pessoal docente e/ou abertura de concursos; 

 Dificuldade no desenvolvimento de projetos de investigação por insuficiência de corpo 
docente e financiamento; 

 Reduzida proficiência no domínio de línguas estrangeiras (tanto docentes como 
funcionários). 

 

Reflexão crítica 

No ano de 2018 verificou-se um aumento da participação docente em projetos I&D, bem como 
de participação da ESS em eventos científicos, envolvendo os docentes e os estudantes. 

Ocorreram diversas publicações científicas dos docentes investigadores. 

Manteve-se a dinamização na comunidade de atividades em conjunto com entidades parceiras, 
envolvendo estudantes da ESS. 

Foram realizados mais protocolos de colaboração com IES e instituições locais. 

Houve um incentivo à participação dos estudantes na mobilidade internacional (outgoing e 
incoming) tanto Erasmus como para países fora da Europa (Macau e Brasil). Verificou-se 
também mobilidade dos diferentes profissionais da ESS. 

Foram realizadas palestras, workshops, conferências e visitas de estudo nacionais e 
internacionais, como forma de complementar e consolidar conteúdos programáticos. Vários 
destes momentos foram alargados a toda a comunidade académica e à comunidade como forma 
de promoção de conhecimentos e de competências. 
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Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

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

N.º de exposições realizadas 1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

 Quem canta, seus males espanta! N.º de atividades/ações realizadas 1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

"Palavras com Gosto: Ler, Comer, Brindar": 
tertúlia na ESTH/IPG (Dia Mundial da 
Poesia - 21 de março) 

N.º de eventos realizados 1 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

CLIL Teacher Training b-learning  N.º de participantes inscritos 10 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

CLIL modules in action N.º de participantes inscritos 45 - 

Ensino e 
Aprendizagem 

ICC module (ICCAGE project) taxa de aprovação/conclusão 1 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking in higher education N.º de participantes inscritos 5 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking para investigadores N.º de participantes inscritos 20 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking for managers N.º de participantes inscritos 4 - 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking para gestores 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 

grau de satisfação  5 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Comissão Científica do C4C, IPCB N.º de participantes inscritos 50 - 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

ICC volume 
N.º de materiais didáticos e 
pedagógicos editados/produzidos 

20 - 

Transversal Interruptions: World Poetry Day 2018 grau de satisfação  5 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Desfile Multicultural e Sabores Culturais 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

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

1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

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

3 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Comemoração do dia Internacional do livro 
infantil 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop "Aprender com os erros" 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Concurso de conhecimentos de Língua 
Portuguesa 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

O "lado (im)palpável" da acentuação 
gráfica. Um "busilis" da ortografia 
portuguesa 

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

4 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Como o hábito linguístico correto nos 
conduz ao erro 

N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

3 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Dia da Poesia N.º de eventos realizados 1 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Colóquio sobre literatura N.º de eventos realizados 1 - 
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Formação, Cursos 
e Workshops 

Celebração do dia do Livro Português  - 26 
de março de 2018 

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

1 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

O poeta, o poema, o leitor 
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

12 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso Complementar de Português 
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

30 - 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop sobre pontuação - vírgula. 
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

2 - 

Eventos e 
Iniciativas 

Participação na 3.ª edição do Portugal 
Future Hotelier Summit 

N.º de inscritos/participantes   3 

Ensino e 
Aprendizagem 

Aula(s) Aberta(s) 
(19 de abril de 2018) 

Participação da maioria dos alunos da 
UC. 

1 ou 2 2 

Eventos e 
Iniciativas 

Business Day ESTH 2018 
(7 de março de 2018) 

N.º de inscritos/participantes 120 
https://bit.l
y/2WR4pYy 

(GESP) 

Eventos e 
Iniciativas 

Dia Aberto da ESTH/IPG (3.ª edição) 
(18 de abril de 2018) 

N.º de inscritos/participantes 180 
https://bit.l
y/2WOzXhR 

(GESP) 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de um livro de cozinha 
elaborado por um estudante 

N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Reuniões preparatórias de estágios 2018 
(CTeSP e Licenciaturas) 

N.º de atividades/ações realizadas 4 - 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop sobre pontuação - vírgula. 
N.º de horas de sessões de trabalho 
realizadas 

2 
Ver a) em 
"Reflexão 
Crítica" 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop Micológico N.º de participantes inscritos 40 - 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Sessão de Boas Vindas  
aos novos Alunos da ESTH/IPG e 
visita ao IPG (19 de Setembro de 
2018) 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Comemoração do Dia Mundial do 
Turismo 
(27 de setembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Projeto 
(UC de Turismo e Metodologias de 
Investigação – 1º ano) 
(1 de outubro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 
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Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC de MIT e 
Empreendedorismo e Inovação ao 
Turismo – 3º ano) 
(19 de outubro de 2018) 

N.º de atividades/ações 
realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC de MIT e 
Empreendedorismo e Inovação ao 
Turismo – 3º ano) 
(26 de outubro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop (UC dos 3 anos de TL) 
Auditório da ESTH 
(30 de outubro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC de MIT e 
Empreendedorismo e Inovação ao 
Turismo – 3º ano) 
(31 de outubro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita ERASMUS+ de RU (1 e 2 anos) 
(2 UC sala B8) 
(8 de novembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (3 ano) (UC de ITSIG 
e MIT) 
(9 de novembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC de Acolhimento 
e Front Office – 2º ano GNV em 
Hotelaria) 
(12 de novembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Evento na ESTH sobre 
empregabilidade (TL) 
(14 de novembro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop Literatura de viagem: 
apresentação de livro 
(14 de novembro de 2018) 

N.º de horas de sessões 
de trabalho realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Reunião geral de alunos e CC 
(Auditório da ESTH) 
(19 de novembro de 2017????) 

N.º de atividades 
divulgadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Curso (ITSIG) 
(7 e 14 de dezembro 2018 e 18 de 
janeiro de 2019) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC de Espanhol I e 
II - 2º 3º anos) 
(5 de janeiro de 2018) 

N.º de atividades/ações 
realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Workshop sobre Cogumelos 
(10 de janeiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Mesa redonda sobre 
desenvolvimento turístico no vale do 
Alva (UC de MIT e EIAT – 3º ano) 
(17 de janeiro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo à FITUR 
(todos os anos) 
(19 a 21 de janeiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (3 anos do curso) 
(2 de março de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Reunião Núcleo TL (3 anos do curso 
das 14-16h) 
(6 de março de 2018) 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita ERASMUS+ de Chipre (1º e 2º 
anos do curso) (UC de PDT, SGD, GA 
e Inglês Aplicado II) 
(8 de março de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Participação no evento - Março das 
Línguas 2018 (UCT de Línguas e 
Culturas) no auditório da ESTH 
(Vários dias de março de 2018) 

 - 1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Informação e 
Comunicação 

Participação em apresentação no 
auditório ESTH (3º ano) e sessão de 
esclarecimento apresentação dos 
estágios Erasmus + 
(14 de março de 2018) 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Reunião de atribuição de estágios 
2018 
(21 de março de 2018) 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

77 
 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra e recolha de dados para 
dissertação (3 anos de TL) 
(5 de abril de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita ERASMUS+ da Turquia (1º e 2º 
anos do curso) (UC de EPT e de PDT) 
(24 de abril de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Feira Ibérica de Turismo na Guarda 
(29 de abril de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (3 anos do curso) 
(UC de ET e GDT, de EPT e STL) 
(7 e 8 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Seminário de TL (3 anos do curso) 
(22 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Internacionalização e 
Mobilidade 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita docente ERASMUS+ 
Universidade de Salamanca (1º e 2º 
anos de TL) 
(5 a 7 de junho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC ET) 
(12 de janeiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo à FITUR 
(UC de TAS) 
(19 a 21 de janeiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Colóquio no auditório principal do 
IPG (UC de GPT) 
(9 de março de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC GPT e GPdT) 
(23 de abril de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC GPdT) 
(27 de abril de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

V Fórum de Turismo Interno 
(diversas UC) 
(7 e 8 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC GPdT) 
(11 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC GPdT) 
(25 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo (UC GQT) 
(22 de junho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Jantar de Reis da AESE (Associação 
Empresarial da serra da Estrela) 
(15 de janeiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop "Feira do Queijo de Seia" 
(10 a 13 de fevereiro) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Concurso "Food Technologist 2018" 
(Prática/U. Kaunas) 
15 de fevereiro de 2018 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra "Sexualidade Positiva"  
(23 de abril de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Serviço de Catering 
(25 de abril de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Coffee-Break 
(7 e 8 de maio de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Palestra "Sinistralidade Rodoviária" 
(23 de maio de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de Estudo ao Centro de 
Interpretação da Vinha e do Vinho 
de Mangualde 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Mostra Formativa 
N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Proposta de criação de um curso 
TeSP 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

XIV Congresso da ADHP 
(Nau Salgados Palacce - Algarve) 
(15 e 16 de março de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 
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Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Aulas abertas no âmbito da UC de 
Direção de Operações Hoteleiras 
(9 e 23 de maio e 14 de junho de 
2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

3 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo a unidades 
hoteleiras 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

2 

Educação e Formação 
Ensino e 
Aprendizagem 

Centro Empresarial de Seia 
(15 de janeiro de 2018) 

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

- 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Jornadas Luso-Espanholas na ESTG 
(7 a 9 de fevereiro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

7 Maravilhas à Mesa 
(21 de fevereiro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Talleres transfronterizos para 
docentes y alumnos de Hostelería: 
Castilla y León y Región Centro 
(26 de março de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Casa da Ínsua – Queijo da Serra da 
Estrela à Chef 
(15 de março de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Coffee-break – Casa da Cultura - Seia 
(22 de março de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Visita de Estudo à Adega 
Cooperativa de Mangualde e 
Penalva do Castelo 
(28 de maio de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Serviço do Padre Rafael – Ordenação 
do novo Cardeal  
(17 sde junho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

11º Concurso de vinhos da Beira 
Interior 
(19 e 20 de junho de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Romaria de Nossa Senhora da Ajuda 
(5 de julho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Feira no Sabugal 
(13 a 15 de julho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

CineEco – Almoço 
CISE 
(13 de outubro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

CineEco – Prova de vinhos 
Museu Etnográfico de Seia 
(17 de outubro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Visita de Estudo ao Festival de 
Gastronomia - Santarém 
(29 de outubro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Abertura Solene do Ano Letivo 
(3 de dezembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Festa de Natal da ESTH 
(19 de dezembro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Participação da ESTH/IPG na Ação de 
Informação Escolar e Profissional, 
designada “+FUTURO” 
(6 de fevereiro de 2018) 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Sessão de apresentação da 
plataforma informática DataCentro – 
Informação para a Região” 
(11 de maio de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Almoço temático de fim de ano 
letivo "Sun (Seia)Set" 
(13 de junho de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Participação da ESTH/IPG na III Feira 
do Empreendedorismo do Concelho 
de Ansião 
(15 de junho de 2018) 

N.º de atividades 
divulgadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop de Saúde e Bem-Estar 
(12 de junho de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

2 

Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Serviço de catering 
(14 de outubro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 
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Educação e Formação 
Eventos e 
Iniciativas 

Realização de um percurso pedestre 
com alunos da ESTH/IPG, 
acompanhados pelo Prof. Manuel 
Salgado e pela Prof.ª Elsa Ramos 
(19 de outubro de 2018) 

N.º de ações de 
promoção realizadas 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Workshop "Descobre a tua 
Personalidade com o ENEAGRAMA" 
(10 de dezembro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Aula Aberta de Corte de carne suína 
(11 de dezembro de 2018) 

N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

1 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

 

Análise SWOT 

Nada a registar. 

 

Reflexão crítica 

a) Estas atividades figuram no Plano de Atividades de 2018, por indicação da Unidade Técnico 
Científica de Línguas e Culturas, dada a sua característica transversal, pelo que a confirmação 
das atividades do ano de 2018, se ainda não confirmadas, deverão ser solicitadas à 
Coordenação desta UTC. 
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Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Não especificado Concurso Poliempreende Concurso Poliempreende 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Colaborar e dinamizar atividades externas 
de promoção do empreendedorismo 

N.º de eventos realizados 2 2 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Integrar e dinamizar a integração em redes 
de empreendedorismo 

N.º de protocolos/parcerias ativos 2 4 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

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

N.º de projetos apoiados 1 3 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

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

N.º de publicações científicas 70 83* 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

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

N.º de publicações científicas 2 3 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

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

N.º de eventos realizados 2 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

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

N.º de eventos realizados 2 3 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

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

N.º de projetos apoiados 2 5 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

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

N.º de ações concretizadas 1 1 

* valor ainda em atualização e dependente de cabimento orçamental. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

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

Número de projetos / parcerias 
internacionais 

1 2 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Nada a registar. 
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Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Formação em Empreendedorismo 
N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

6 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção do empreendedorismo N.º de eventos realizados 10 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção do empreendedorismo 
N.º de atividades/ações 
realizadas 

1 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Transversal Registo de patentes e marcas 
N.º de registos 
introduzidos/atualizados 

2 

Empreendedorismo, 
Criatividade, Investigação e 
Valorização do Conhecimento 

Transversal 
Promoção, e formação em 
Propriedade Intelectual 

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

2 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

A UDI tem sempre atividades não previstas pois a sua execução depende da oportunidade, da 

colaboração com outros investigadores e docentes e outros parceiros, cuja participação e 

interesse na colaboração da UDI depende da sua vontade. 

Análise SWOT 

Forças 
Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem a UDI; 

Organização e gestão da atividade focada em objetivos e de acordo com estratégias que 
conduzem a resultados; 

Revista científica indexada; 

Produção de documentos e informação pertinente de promoção da ciência; 

Conquista de financiamento externo elevado; 

Elevada experiência em gestão de projetos com taxas de execução física e financeira elevada; 

Plataforma de transferência do conhecimento pronta a ser dinamizada; 

Existência de vários projetos que potenciam a atividade da UDI no âmbito do 
empreendedorismo. 

Fraquezas 
Não ter pessoal qualificado às necessidades do trabalho a ser desenvolvido na UDI; 

Redução do apoio interno à investigação; 

Não haver um centro de custos com afetação de recursos financeiros orçamentados para gestão 
da UDI de modo a promover a investigação, inovação e empreendedorismo, em particular 
oriundo do financiamento conquistado pela UDI; 

O não reconhecimento da UDI enquanto unidade orgânica internamente no IPG ainda subsiste 
pelo seu afastamento do núcleo de decisões, em termos estatutários, e pela secundarização da 
atividade de investigação, inovação e empreendedorismo que ainda subsiste nos diferentes 
níveis de funcionamento interno do IPG; 

Fraco reconhecimento da revista científica do IPG; 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

82 
 

Pouca vontade de colaboração das unidades orgânicas do IPG no trabalho desenvolvido pela 
UDI; 

Falta de apoio e colaboração dos gabinetes de serviços comuns do IPG com o trabalho 
desenvolvido pela UDI; 

Indefinição relativa à gestão da transferência do conhecimento e tecnologia que deveria ser 
suporte desta atividade, que é uma das competências da UDI, em termos institucionais e de 
SGQ; 

As Escolas não aceitarem a gestão da UDI na área da transferência do conhecimento. 

             

Oportunidades 
Possibilidade de financiamento das atividades de investigação e investigação aplicada, em 
termos nacionais e internacionais; 

Sensibilidade de diferentes tipos de entidades para trabalho em rede e de cooperação; 

Necessidade de investigação de qualidade para a avaliação do desempenho dos investigadores; 

Políticas nacionais de educação e investigação que incentivam a animação e investigação 
científica e aplicada.          
           

Ameaças 
Grande concorrência no acesso a fundos financeiros; 

Fraco tecido empresarial em termos de capacidade financeira e densidade empresarial; 

Pouco reconhecimento do IPG enquanto entidade para colaborar no contexto empresarial e de 
investigação. 

 
Reflexão crítica 

O ano de 2018 não foi muito diferente do de 2017 para a UDI. A execução dos projetos em curso 
potenciou as ações de promoção do empreendedorismo e implementação de um novo 
Policasulos Inclusivo na ESECD. 

Através da colaboração de alguns investigadores foi ainda possível continuar a apostar na 
candidatura a financiamento nacional e europeu de projetos de investigação científica e 
aplicada, o qual resultou em 6 candidaturas à FCT (das quais 3 foram aprovadas) e 6 candidaturas 
ao programa INTERREG-POCTEP. 

Foi ainda possível promover a fazer parte de redes nacionais e internacionais de promoção da 
investigação e investigação aplicada, tal como: 

• RNIM – Rede Nacional de Investigação de Montanha 

• RIIM - Rede Internacional de Investigação de Montanha 

• Colab Montanha (com financiamento pré aprovado à FCT) – Laboratório colaborativo de 
investigação aplicada 

• Observatório de Coesão Territorial (com candidatura aprovada ao CENTRO 2020) 

Estas parcerias são potenciadoras de candidaturas a financiamento em investigação científica e 
aplicada das instituições que delas fazem parte, em termos nacionais e internacionais. 
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Na área da transferência do conhecimento, e apesar da indefinição interna em termos 
estratégicos e da falta de apoio e reconhecimento do papel da UDI, ainda que definido pelos 
estatutos do IPG, foi possível efetuarem-se algumas ações, via Laboratórios do IPG (CPIRN; 
LabMarketing; LabMIA; LabMOVE) e em particular através da implementação de projetos de 
transferência do conhecimento e capacitação de empresas (PVAM; +Agro; Magnet), em termos 
nacionais e internacionais. 

No entanto, a UDI depara-se problemas, que persistem nos últimos 4 anos, em particular 
referentes a dois tipos de situações limitadoras do seu desempenho: 

1. Falta de recursos humanos afetos: 

a) Afetação de pessoal altamente qualificado que contribua para uma melhor eficácia de 
atuação através da divisão de tarefas, em particular relacionadas com a gestão de 
ciência, em particular com o desenvolvimento de candidaturas e execução de projetos;  

b) Afetação de pessoal técnico administrativo que se ocupe das tarefas administrativas 
básicas, elaboração de relatórios e formatação de texto de modo a libertar a técnica 
superior atual para outras atividades tais como organização de eventos científicos e 
desenvolvimento de atividades relacionadas com a propriedade intelectual e execução 
de projetos. 

2. Falta de apoio à investigação: 

a) Em particular no ano transato a falta de mecanismos de apoio à produção científica 
limitou a atuação da UDI, seja por questões financeiras limitadoras da participação em 
conferências científicas que proporcionam o desenvolvimento futuro da investigação 
como por falta de apoio na área da tradução científica; 

b) A falta de motivação interna para a publicação na revista Egitania Sciencia e a 
dificuldade de divulgação da revista oriunda pela priorização de objetivos internos da 
unidade orgânica que teve de se reorientar na procura do financiamento externo; 

c) A fraca qualidade dos artigos apresentados para suportarem a submissão da revista 
Egitania Sciencia a fatores de indexação, ainda penalizados pela sua fraca divulgação. 

3. O não reconhecimento da UDI enquanto unidade orgânica internamente no IPG ainda 
subsiste pelo seu afastamento do núcleo de decisões, em termos estatutários, e pela 
secundarização da atividade de investigação, inovação e empreendedorismo que ainda 
subsiste nos diferentes níveis de funcionamento interno do IPG. 

Ainda assim, a UDI desdobrou-se de modo a poder abarcar todas as suas áreas de atividade com 
a maior eficácia e eficiência possível tendo em conta as referidas limitações.   
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SERVIÇOS 

Biblioteca 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

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

Número de aquisição de obras (Livros, 
Publicações Periódicas, Material Não 
Livro). Disponibilização de Bases de 
Dados e acesso a Repositórios 
Nacionais e Internacionais. 

500 934 

Não especificado 

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

Avaliação do tempo médio do seu 
tratamento técnico 

36 
horas 

24/36 

Informação e 
Comunicação 

Promover ações de difusão de informação. 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

500 2501 

Informação e 
Comunicação 

Redes sociais N.º de atividades divulgadas 10 19 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Integrado no ciclo de divulgação cultural da 
biblioteca, propomos a realização de 
exposições temáticas associadas ao teor 
dos eventos a realizar. 

N.º de eventos realizados 2 4 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Apoio e orientação de estudantes 
internacionais e de Erasmus. 

Número de apoio registados. 50 119 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Atividades relacionadas com a prestação 
de serviços ao utilizador. 

Grau de satisfação do utilizador. 0,6 0,9 

Ensino e 
Aprendizagem 

Serviço de empréstimo interbibliotecas. Número de livros e artigos 
10 

unida
des 

40 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Atualização da página web da biblioteca. Número de divulgações efetuadas 
5 

unida
des 

19 

Eventos e 
Iniciativas 

Realização de eventos de promoção da 
biblioteca, através da participação de 
entidades internas e externas à Instituição. 

N.º de atividades/ações realizadas 
2 

unida
des 

4 

Não especificado 
Atualização permanente do fundo 
documental e promoção e 
desenvolvimento de atividades de 

Nº de plataformas disponíveis 
2 

unida
des 

3 
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investigação junto da comunidade 
académica 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Criação de sessões de apresentação e 
divulgação dos serviços disponibilizados 
aos alunos das escolas que constituem a 
Instituição.  

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

3 
unida
des 

6 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

Análise SWOT 

Forças: 
Reforço da política de aquisição de obras bibliográficas, de material informático, mobiliário e 
equipamento adequado às necessidades do utilizador da Biblioteca. 

 

Fraquezas: 
Escassez de recursos humanos; 

Falta de recursos humanos com formação técnica especializada; 

Falta de formação contínua especializada, na área das ciências documentais.   
           

Oportunidades: 
Criação do Grupo de Trabalho RIBBSE (Rede Intermunicipal das Bibliotecas das Beiras e Serra da 
Estrela) designada por GT-RIBBSE. Composto por 15 concelhos, constitui uma parceria entre 
bibliotecas municipais e as bibliotecas do ensino superior (UBI e IPG), com o objetivo de facilitar 
o acesso ao universo do conhecimento e da informação, através da partilha de recursos e criação 
de um portal comum, com o objetivo de melhorar a eficácia e eficiência dos serviços prestados 
aos utilizadores. 

 

Ameaças: 
Baixa densidade populacional. 

Envelhecimento populacional da região 

Falta de políticas de incentivo com o objetivo de atrair camadas populacionais mais jovens, que 
se pode traduzir numa redução crescente de potenciais alunos. 

 
Reflexão crítica 

Relativamente ao primeiro eixo ‐ Educação e Formação, há a realçar que o resultado referente 
ao indicador N.º de aquisição de obras e disponibilização de bases de dados, ultrapassou a meta 
proposta. 

Deu‐se resposta às necessidades dos utilizadores através da aquisição de obras bibliográficas 
indicadas pelo corpo docente e dos alunos, através de proposta direta da biblioteca geral, com 
o objetivo de atualizar o fundo bibliográfico. No entanto, este valor foi complementado por uma 
política de permuta existente com outras Instituições, bem como através de oferta de obras 
bibliográficas. O maior número de entradas por oferta foi direcionado para a Escola Superior de 
Turismo e Hotelaria (ESTH) e surge como resultado direto de ações de pedido de publicações na 
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área de turismo e afins, a título gratuito, realizado ao longo dos últimos anos junto de Câmaras 
Municipais, e outras instituições de cariz cultural, quer nacionais quer internacionais. 

Em relação a estratégias futuras, e por forma a atingir resultados ainda mais positivos, estas 
passam por uma maior sensibilização e dinâmica junto dos docentes que compõem as várias 
Unidades Técnico‐Científicas (UTC) para a aquisição de obras bibliográficas, tanto em suporte 
papel como digital, procurando alcançar um patamar mais elevado na atualização do fundo 
bibliográfico da biblioteca e respetivas extensões. Com o objetivo de dar uma resposta mais 
eficaz às necessidades dos nossos utilizadores (alunos), considero que seria pertinente, que no 
inicio de cada semestre, as bibliografias das UTC’s, fossem encaminhadas à Biblioteca, com o 
objetivo de se verificar se os manuais de consulta obrigatória, constam dos nossos fundos 
bibliográficos, para posterior aquisição no caso da sua inexistência. 

Quanto ao indicador Avaliação do tempo médio de tratamento técnico, cumpriu‐se o tempo 
necessário à disponibilização de todo o tipo de material bibliográfico que dá entrada na 
biblioteca, sendo o mesmo colocado disponível na estante e introduzido na base de dados 
bibliográfica, para consulta ou requisição domiciliária. Deu-se prioridade ao tratamento técnico 
das obras adquiridas através de compra, resultado do número reduzido de funcionárias 
existentes na Biblioteca, que têm como principal função o atendimento do nosso utilizador. 

No que diz respeito ao indicador N.º de entradas disponíveis para divulgação, apesar da 
condicionante relativa a funcionárias com formação técnica especializada, ultrapassou‐se 
significativamente a meta estabelecida, resultado de um trabalho interno de tratamento 
documental, não só de documentos que deram entrada na biblioteca, bem como da 
disponibilização de conteúdos de publicações periódicas, através da introdução e divulgação na 
base de dados de analíticos, facilitando a pesquisa dos conteúdos das revistas e jornais de 
caráter científico. Este trabalho foi complementado pela conversão retrospetiva de documentos 
mais antigos, bem como de uma cuidada correção de todos os registos bibliográficos. 

Por forma a melhorar as ações de difusão e divulgação, sugere‐se como no ano anterior, a 
criação da opção Aquisições recentes na página web da biblioteca, constituída pela referência 
bibliográfica, capa e sumário das publicações que dessem entrada na biblioteca. Esta 
possibilidade de verificar as entradas mais recentes, embora referenciada na opção pesquisa no 
catálogo, na maior parte das vezes acaba por passar despercebida aos utilizadores com menos 
formação, aparecendo nestes casos, apenas a referência bibliográfica. Verificasse a necessidade 
urgente da aquisição da versão atualizada do programa de gestão documental, para 
proporcionar novas funcionalidades, como empréstimo e renovação de obras via opac, 
visualização da capa do livro ou revista disponíveis na biblioteca, entre outras.   

Em relação ao eixo Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 
Conhecimento, o indicador foi cumprido e ultrapassado por meio de solicitação de apoio, por 
parte da biblioteca geral, a várias entidades externas que, tendo facultado gratuitamente 
material, têm permitido, conjuntamente com material bibliográfico existente na biblioteca na 
realização dos referidos eventos. Há a realçar a aquisição de equipamento destinado 
expressamente às exposições e outras atividades culturais que enriqueceram o nosso espólio. 

Referir também a colaboração da ESECD na elaboração de cartazes, flyer’s e banner’s, para a 
divulgação das referidas atividades a nível interno, página do IPG e da Biblioteca Geral e Redes 
Sociais. Feita pelo GIC e o Centro de Informática.  

Quanto ao eixo Internacionalização e Mobilidade, o indicador foi cumprido e ultrapassado 
atendendo ao crescente afluxo de estudantes internacionais e de Erasmus à biblioteca, com o 
intuito de consultar e requisitar livros, bem como de usufruir do espaço para estudar e utilizar 
os recursos informáticos existentes, que foram melhorados significativamente, proporcionando 
a este tipo de utilizador a possibilidade da realização de pesquisas e  elaboração de trabalhos, 
bem como de passar neste espaço os seus momentos de lazer. 
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No eixo Organização e Desenvolvimento Interno, composto por vários itens, há a realçar o 
resultado bastante satisfatório do número de obras e artigos científicos solicitadas e enviados 
através do Serviço de Empréstimo Interbibliotecas. Este serviço reporta‐se não só a bibliotecas 
externas (nacionais e internacionais), como também à circulação de documentos entre as 
bibliotecas que integram o IPG, dando uma resposta rápida e eficaz às necessidades dos nossos 
utilizadores sem quaisquer entraves, relacionados com a localização física, no processo de 
consulta do material bibliográfico. 

Esta política de intercâmbio traduz‐se no grau de satisfação do utilizador, existindo algum 
descontentamento ao nível da não existência de manuais indicados pelos docentes nas 
bibliografias, mas cuja aquisição também não é proposta pelos mesmos. No seguimento da 
autorização do Exmo. Senhor Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, tentou-se minimizar 
esse descontentamento, através da atualização do fundo bibliográfico em áreas temáticas 
fundamentais, com a aquisição de edições mais recentes de manuais indicados pelos docentes 
das UTC’s. Esta falha, como foi referido anteriormente, seria superada através da criação de um 
processo que permitisse a análise das referências bibliográficas obrigatórias que constam em 
cada unidade curricular, da sua existência ou não no fundo bibliográfico da biblioteca e da 
possibilidade da sua aquisição dentro da disponibilidade orçamental anual da Instituição.  

Em relação à caducidade do equipamento informático e de algum equipamento técnico 
registado em anos anteriores através da insatisfação por parte dos utentes, opinião esta 
transmitida tanto verbalmente como através do preenchimento de um pequeno questionário 
interno disponibilizado no balcão da biblioteca, foi superada com a substituição e aquisição de 
mais equipamento informático. 

Há a realçar a aquisição de mobiliário, para a criação de mais uma sala de estudo, que deu 
resposta à necessidade expressa pelos alunos que têm como objetivo, estudar ou realizar 
trabalhos em grupo. 

Para terminar e na sequência da escassez de recursos humanos, referir que apesar desta 
condicionante, considero que foi proporcionado um serviço de qualidade satisfatória ao nosso 
utilizador, resultado do espirito de equipa existente entre as funcionárias. 
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Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Fotografia  N.º de comunicações apresentadas 5 9 

Eventos e 
Iniciativas 

VI Fórum sobre Toponímia  N.º de comunicações apresentadas 5 6 

Informação e 
Comunicação 

Participação em Feiras de Orientação 
Vocacional em Escolas Secundárias e 
Profissionais 

N.º de atividades divulgadas 15 80 

Informação e 
Comunicação 

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

N.º de atividades divulgadas 10 20 

Eventos e 
Iniciativas 

Produção de um vídeo informativo sobre o 
IPG 

N.º de inscritos/participantes 10 50 

Informação e 
Comunicação 

Feira de Ensino Superior: Futurália (FIL | 
Lisboa) 

N.º de brochuras e flyers distribuídos 1000 4500 

Informação e 
Comunicação 

Feira do Ensino Superior QUALIFICA 
(Exponor, Porto)  

N.º de brochuras e flyers distribuídos 750 3500 

Informação e 
Comunicação 

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

20 50 

Eventos e 
Iniciativas 

Feira Ibérica do Turismo 
N.º de iniciativas de animação e 
promoção 

5 12 

Informação e 
Comunicação 

Páginas especiais do IPG na Imprensa 
Regional 

N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

40 100 

Informação e 
Comunicação 

Conceção e produção gráfica de material 
informativo em diversos suportes 

N.º de brochuras e flyers criados 20 30 

Informação e 
Comunicação 

Edição de Newsletter  N.º de notícias divulgadas 50 200 

Informação e 
Comunicação 

Folheto Institucional do IPG em inglês N.º de guias/catálogos editados 5 8 

Transversal IPG Store N.º de propostas apresentadas 10 30 

Informação e 
Comunicação 

Programa de Rádio  
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

30 80 

Eventos e 
Iniciativas 

Sessão Solene de Abertura do Ano 
Académico 

N.º de inscritos/participantes 100 150 

Eventos e 
Iniciativas 

Assessoria de Eventos N.º de atividades/ações realizadas 15 25 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição de Fotografia N.º de exposições realizadas 2 3 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Nada a registar. 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Nada a registar. 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

89 
 

Análise SWOT 

Forças: 
Instalações funcionais. 

Serviços de proximidade com o público interno e externo. 

Localização do Gabinete. 

Polivalência dos atuais recursos humanos.  

Amplitude dos serviços prestados.  

Eficácia e eficiência nas respostas às múltiplas solicitações. 

  
Fraquezas: 
Falta de Recursos Humanos especializados na área da Comunicação e Design.  

Plataforma online do GIC pouco atrativa. 

Necessidade de atualização de equipamentos. 

Articulação com as Escolas para divulgação e organização da informação. 

Modo de organização/informação de stocks. 

Inexistência de técnico de informática para apoio na divulgação nas Redes Sociais. 

 
Oportunidades: 
Ligação com a Comunidade. 

Proximidade com as Escolas Secundárias e Profissionais da Região. 

 
Ameaças: 
Limitações dos Recursos Humanos existentes perante o grande volume de trabalho solicitado. 
 
Reflexão crítica 

Como sempre tempos defendido, a eficácia e concretização de um plano de atividades se por 
um lado depende do empenho constante na execução das linhas traçadas, por outro importa 
materializar uma articulação permanente com outros recursos e serviços; não se deve esquecer 
que, globalmente, estamos a trabalhar em prol dos objetivos da nossa instituição. 

Pese o esforço desenvolvido por parte do GIC, nem sempre obtivemos a necessária cooperação 
para algumas atividades, transversais, de reconhecida e oportuna importância pedagógica, 
aliada a um inquestionável contributo para a promoção do Politécnico da Guarda; uma lacuna 
que é evidente no relatório inerente. Aliás, essa cooperação, ou melhor a sua ausência, 
manifesta-se desde logo na falta atempada de informação (ou mesmo completa ausência) por 
parte de Unidades Orgânicas e Serviços, o que não permite agilizar e planificar procedimentos.  

É fundamental que o GIC tenha um pleno e atempado conhecimento de planos, atividades, 
projetos e seja envolvido, objetivamente, nas estratégias/ações que estejam na sua área de 
competência, pois na sociedade hodierna é fundamental uma comunicação eficaz, de 
vanguarda. E os contactos, diversificados e numerosos, com a comunidade académica, local e 
regional fornecem importantes indicadores, nem sempre plasmados nos resultados de 
inquéritos. 
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Acresce que, mercê da envolvência exigida por algumas iniciativas, os atuais recursos humanos, 
e técnicos, não conseguem, apenas por si, dar a resposta adequada às solicitações surgidas no 
plano de eventos especiais ou orientados para um público heterogéneo. O GIC é chamado, 
quotidianamente, a responder ou a colaborar em múltiplas atividades que estão numa área 
diferenciada da sua principal missão, pelo que, em determinados períodos e contextos, haja 
total impossibilidade de cumprir certas tarefas no desejado quadro temporal. 

Daí que, e associando a estas palavras a reflexões de anos anteriores, seja importante (e 
urgente) a disponibilização de mais recursos humanos, acompanhada pela atualização e 
modernização de equipamentos e meios técnicos inerentes ao trabalho desenvolvido pelo 
Gabinete de Informação e Comunicação; isto para além da resolução das falhas existentes ao 
nível da comunicação interna, as quais não são, obviamente, da responsabilidade do GIC. 
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Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Elaboração de Protocolos de Cooperação,  
com instituições internacionais. 

N.º de novos acordos internacionais 
celebrados 

20 57 

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

Nº de Sessões de divulgação 6 7 

Internacionalização 
Incremento do nº de estudantes Incoming 
a realizar o seu período de mobilidade no 
IPG (estudos e estágios). 

Nº de Estudantes Incoming 100 179 

Internacionalização 
Incentivo da mobilidade de Estudantes 
Outgoing a realizar o seu período fora do 
IPG (estudos e estágios). 

Nº de Estudantes do IPG em 
programas de mobilidade  

50 81 

Internacionalização 
Incremento do  nº de mobilidade de 
docentes e não docentes Incoming e 
Outgoing. 

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

50 106 

Internacionalização Participação em feiras internacionais. Nº de feiras 3 7 

Internacionalização 
Promover atividades de integração de 
estudantes internacionais. 

Nº de eventos 3 5 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Nada a registar. 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 
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Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Programa de estágios Curriculares 
N.º de ofertas de estágio/projetos 
disponibilizadas 

550 1333 

Informação e 
Comunicação 

Sessões de esclarecimento sobre UC de 
Estágio 

N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

16 16 

Eventos e 
Iniciativas 

Feira de Emprego ESTG N.º de inscritos/participantes 250 250 

Eventos e 
Iniciativas 

Business Day ESTH 2018 Nº de inscritos/participantes 150 150 

Eventos e 
Iniciativas 

Dia Aberto da ESTH N.º de inscritos/participantes 150 170 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Portal do GESP Nº de ofertas  250 350 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Estágios Erasmus 
Nº de estágios curriculares no 
estrangeiro 

30 32 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Nada a registar. 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

 
Análise SWOT 

Forças: 
Existência do GESP para estabelecimento de parcerias com as empresas/instituições 

Proximidade com os estudantes dada a existência de vários serviços de GESP nas diversas 
unidades orgânicas; 

Dado que temos estágios em todo o país é possível disponibilizar um elevado número de 
estágios. 
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Fraquezas: 
Falta de recursos humanos e meios técnicos; - Portal desadequado ao trabalho desenvolvido 
pelo GESP. 

 
Oportunidades: 
Colaboração das entidades na formação prática dos alunos: as oportunidades profissionais que 
as empresa/instituições da região oferecem contribuem decisivamente para fixar os nossos 
alunos na região. 

 

Ameaças: 
Fraca ligação entre orientador do IPG com o supervisor na entidade; Tecido empresarial débil 
na região o que dificulta, muitas vezes, a colocação dos estagiários. 

 

Reflexão crítica 

Foi possível implementar o programa de estágios curriculares com forte adesão das empresas 
da região e não só; 

As Visitas às empresas, tratando-se de um trabalho de proximidade fundamental para conhecer 
melhor as empresas e alargar o conjunto de parcerias do IPG, não foi possível fazer mais devido 
a limitações do próprio serviço; 

Foram atingidos os objetivos quanto às ações de esclarecimento sobre os estágios tendo-se 
verificado um reforço na comunicação entre os diversos intervenientes no processo; 

O programa de Bolsas de Estágio Santander Universidades tem despertado grande interesse por 
parte dos finalistas e recém-licenciados que vêm aqui uma oportunidade de dar os primeiros 
passos no processo de integração na vida ativa; 

A meta dos estágios Erasmus foi atingida pois os alunos percebem que fazer um estágio num 
país da União Europeia e conhecer outras culturas constitui uma mais-valia para a sua formação. 
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Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Nada a registar. 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Desenvolvimento da página Qualidade IPG 
(www.qualidade.ipg.pt) 

N.º de atualizações na página de 
internet 

6 25 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Educação e Formação 
Ensino e 
Aprendizagem 

Inquérito por questionário aos 
Novos Estudantes do IPG - Ano 
Letivo 2018/2019 

Taxa de concretização da 
atividade proposta 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Transversal 

Questionários no âmbito do Plano 
de Formação de Pessoal Não 
Docente e Não Investigador 
(PFPNDNI): 
> Criação e aplicação do questinário 
Diagnóstico e Necessidades de 
Formação para 2018/2019; 
> Criação e aplicação de 
questionários Pós-Formação para 
avaliação da satisfação dos 
formandos com a formação 
realizada. 

N.º de questionários 
aplicados 

4 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Não 
especificado 

Balanço Anual da Qualidade 2017 
N.º de questionários 
aplicados 

1 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

As atividades realizadas não previstas correspondem a atividades atribuídas ao Gabinete de 
Avaliação e Qualidade (GAQ) e anualmente realizadas no âmbito da sua atividade: no caso do 
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inquérito por questionário aos Novos Estudantes do IPG - Ano Letivo 2018/2019 e do Balanço 
Anual da Qualidade 2017, ambas as atividade não foram incluídas, por lapso, no Plano de 
Atividades para 2018; no caso dos questionários a aplicar no âmbito do Plano de Formação de 
Pessoal Não Docente e Não Investigador (FPNDNI), não foi possível prever antecipadamente a 
intenção da sua realização ou o número de ações de formação que iriam ser efetivamente 
realizadas. 

Análise SWOT 

Forças: 

Certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPG (SIGQ-IPG), por um período de 
6 anos, pela A3ES em 14 de março de 2014. 

 
Fraquezas: 
A insuficiência de recursos humanos condiciona fortemente o trabalho desenvolvido pelo 
serviço que, procurando dar resposta às exigências mínimas, não tem capacidade para a 
realização de atividades adicionais ou para o desenvolvimento de outras áreas de intervenção. 

A implementação do novo programa de gestão académica SIGARRA trouxe dificuldades e 
desafios que, encontrando-se ainda em resolução e implementação parcial, resultam ainda num 
condicionamento de todo o mecanismo de garantia da qualidade das UC, nomeadamente, ao 
nível do tratamento estatístico dos dados recolhidos. 

Necessidade de revisão de procedimentos, fluxogramas, instruções de trabalho, impressos e 
alguns documentos decorrente da implementação do novo programa de gestão académica 
SIGARRA. 

A plataforma WeMake, sistema de informação de apoio ao SIGQ-IPG, encontra-se em processo 
de instalação de nova versão, processo que ainda não foi iniciado e resolvido devido a 
dificuldades técnicas por parte do IPG (não existência de espaço para instalação de uma nova 
máquina virtual). 

A página de internet da Qualidade não tem o desenvolvimento necessário e desejável por falta 
de disponibilidade de recursos humanos (disponibilização de informação e conteúdos, 
indicadores, informação pública, etc.). 

Oportunidades: 
Nada a registar. 
 
Ameaças: 
Nada a registar. 
 
Reflexão crítica 

No âmbito do eixo estratégico EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, e considerando que o IPG se encontra 
ainda num processo de implementação e desenvolvimento de todo o mecanismo de garantia da 
qualidade das UC, no passado suportado pelo SOPHIA e agora substituído pelo SIGARRA, não foi 
possível proceder à elaboração do relatório Ensino e Aprendizagem – Ano Letivo 2017/2018 por 
falta de dados e informação estatística que, apesar de recolhida, ainda não está disponível nos 
formatos (outputs) necessários para permitir a elaboração do referido relatório no formato 
anterior. 

No que respeita ao eixo estratégico INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE, os questionários 
referentes aos Cursos de Curta Duração realizados em parceria com instituições estrangeiras são 
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elaborados e disponibilizados pelo GAQ quando solicitados pelo Gabinete de Mobilidade e 
Cooperação (GMC), situação que nunca se verificou ao longo de 2018. 

Quanto ao eixo ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO, a aplicação do inquérito por 
questionário Clima Organizacional - Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores do IPG 
estava prevista para o último trimestre de 2018. Contudo, devido ao processo eleitoral para a 
Presidência do IPG ocorrido em outubro de 2018, não foram reunidas as condições necessárias 
para a discussão e aprovação da proposta do questionário e respetiva aplicação junto da 
comunidade do IPG. 

De uma forma global, a atuação e atividade do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) 
encontram-se fortemente condicionada pela escassez de recursos humanos disponíveis para o 
desenvolvimento ativo de todo o trabalho necessário, não só para manter a certificação do 
SIGQ-IPG pela A3ES, mas também para o desenvolvimento de todo o trabalho ainda em falta 
para atingir os requisitos e exigências no âmbito da garantia da qualidade no Ensino Superior e 
resposta direta aos referenciais para os SIGQ nas IES (ESG 2015). 
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Centro de Informática (CI) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

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

6 6 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

6 6 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Visitas a Empresas e Centros Tecnológicos - 
Inovação e desenvolvimentos de Software 
e Hardware 

Nº de Visitas 1 1 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Portal Académico das Escolas N.º de serviços criados/implementados 4 - 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Implementação de serviço de 
controlo de acessos e videovigilância 
na residência Gulbenkian 

N.º de serviços 
criados/implementados 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Implementação de rede wireless na 
residência Gulbenkian 

N.º de serviços 
criados/implementados 

1 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Nova residência de estudantes (Gulbenkian). 

Com a entrada em funcionamento da residência Gulbenkian no Instituto Politécnico da Guarda, 
houve necessidade de implementar um serviço de controlo de acessos e monitorização para 
esta nova residência. 
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Este sistema assenta num controlo de acessos com cartões “mifare” através de leitores 
colocados numa porta da residência de estudantes permitindo assim o acesso aos utilizadores 
autenticados no sistema. Foi ainda instalado um sistema de videovigilância com recurso a várias 
câmaras no exterior do edifício e um sistema gravação de imagens. 

Houve também necessidade de criar uma infraestrutura de rede wireless para esta residência, 
permitindo assim aos estudantes utilizar a rede wifi tanto nos quartos como em áreas comuns 
da residência. 

 

Análise SWOT 

Forças: 
Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem a CI. 

Elevado grau de formação em várias áreas como redes e sistemas. 

Elevada experiência em projetos com outras instituições de ensino superior na área das 
tecnologias/redes.  

Amplitude dos serviços prestados à comunidade académica. 

Eficiência nas respostas às múltiplas solicitações relativamente a questões tecnológicas. 

 
Fraquezas: 
Falta de Recursos Humanos especializados na área das tecnologias/sistemas. 

Necessidade de reformulação de equipamentos de core da rede do IPG de forma a disponibilizar 
um melhor serviço. 

 
Oportunidades: 
Possibilidade de financiamento de equipamentos fulcrais ao funcionamento e segurança da rede 
informática do IPG. 

Maior abertura com a comunidade na participação de projetos e aproximação da tecnologia. 

 
Ameaças: 
Conjuntura político-económica do país (em particular do interior) não tendo havido 
investimentos recentes por parte da tutela em tecnologia. 

A evolução tecnologia diária leva a constrangimentos na tentativa de implementação de novas 
tecnologias e serviços tecnológicos recentes. 

 
Reflexão crítica 

Como unidade de serviços de apoio ao ensino, investigação e prestação de serviços, o Centro de 
Informática (CI) visa assegurar o funcionamento adequado dos sistemas de informação 
existentes na instituição apoiando, neste domínio, toda a comunidade interna – estudantes, 
docentes e funcionários. 

Relativamente ao eixo Educação e Formação, destaca-se a realização de várias ações de 
formação ao longo de 2018, direcionadas a docentes e funcionários no âmbito do Plano Anual 
de Formação do IPG, ao nível das tecnologias de informação e ferramentas informáticas em uso 
na Instituição e da aplicação de Gestão Académica implementada no IPG em 2017. Sobre este 
aspeto, é importante salientar que houve a necessidade de um reforço ao nível da formação 



Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 

 

99 
 

SIGARRA para docentes e funcionários, uma vez que foi o ano de consolidação de toda a 
informação académica o que pressupôs um esforço acrescido.  

No que respeita aos eixos Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 
Conhecimento e Internacionalização e Mobilidade, a atuação do CI baseia-se em atividades 
relacionadas com a criação e atualização de websites, operacionalização de aplicações e 
intervenções ao nível de software e hardware. Dada limitação de recursos humanos, o CI não 
atingiu uma das metas que se tinha proposta que era 3ª Edição do Create Tech, ainda assim 
consideramos que os objetivos neste eixo foram alcançados. 

Na Internacionalização e Mobilidade, dada a falta de recursos humanos e uma necessidade 
contínua de reorganizar tarefas, não foi possível executar as 2 metas que tinham sido 
perspetivadas. 

No que toca ao eixo Organização e Desenvolvimento Interno, cabe ao Centro de Informática 
manter o normal funcionamento/manutenção de toda a infraestrutura tecnológica da 
instituição, bem como o normal funcionamento de todos os equipamentos ativos de 
comunicação de dados e serviços. Neste sentido foi assegurado o normal funcionamento dos 
serviços de informática e foram feitas melhorias e novas implementações de infraestruturas e 
equipamentos, que visaram a melhoria dos serviços prestados, como foi o exemplo da 
implementação de rede wifi e controlo de acessos na antiga residência da Gulbenkian.  

 A consolidação da nova plataforma de Gestão Académica SIGARRA, obrigou o Centro de 
Informática a um esforço reforçado, uma vez que implica alterações em vários procedimentos 
da instituição desde a parte académica, financeira e todos os processos relacionados com 
alunos/docentes. 

Considera-se também de grande importância continuar a apostar na realização de ações de 
formação e informação, direcionadas para docentes e funcionários do IPG, com vista à maior 
utilização e aproveitamento das aplicações e ferramentas informáticas disponíveis no IPG e, por 
conseguinte, à melhoria contínua dos serviços prestados, tendo, no entanto, de lidar com a 
limitação de recursos internos para garantir estas ações. 

Como parte da estratégia futura para o serviço, salienta-se ainda a relevância da participação 
em sessões técnicas e projetos de âmbito nacional e, paralelamente, de uma maior abertura à 
comunidade envolvente através, por exemplo, da participação em projetos com a sociedade 
local.   
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Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Educação e Formação 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Não especificado Aumentar a participação desportiva no IPG 
Nº de novos atletas no âmbito do 
desporto Universitário 

15 35 

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção e Realização do Festival 
Aquático 

N.º de eventos realizados 1 1 

 

Eixo Estratégico II – Empreendedorismo, Criatividade, Investigação e Valorização do 

Conhecimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Integrar estudantes em mobilidade 
internacional nas atividades desportivas 

N.º de inscritos/participantes 5 7 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Desenvolvimento Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Transversal 
Promover, qualificar e rentabilizar as 
instalações desportivas do IPG/Piscina 

N.º de utentes do serviço/unidade 150 250 

Transversal 
Promover, qualificar e rentabilizar as 
instalações desportivas do IPG/Pavilhão 

N.º de utentes do serviço/unidade 100 150 

Informação e 
Comunicação 

Divulgar e dinamizar a página de internet 
do GFCD 

N.º de noticias divulgadas 5 11 

Transversal Coordenadora técnica da piscina N.º de reclamações registadas <2 0 

Não especificado 
Verificação das caixas de primeiros 
socorros do IPG e controlo dos Stock. 

N.º de rondas anuais realizadas para 
verificação das caixas 

1 1 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Torneio de Futsal N.º de eventos realizados 1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

BTT/Caminhada N.º de eventos realizados 1 

Educação e Formação 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Esqui na Serra da Estrela 
N.º de 
ações/sessões/cursos/wo
rkshops realizados 

2 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Hidrosolidária N.º de eventos realizados 1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Informação e 
Comunicação 

Sessão de esclarecimento sobre 
Desporto Universitário/Inscrições 

N.º de ações de produção 
e difusão de informação 

1 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Jogo amigável entre a equipa do IPG 
x Guarda Unida /IPG na modalidade 
de Andebol 

N.º de eventos realizados 2 

Organização e 
Desenvolvimento Interno 

Eventos e 
Iniciativas 

Jogo amigável entre a equipa do IPG 
x UBI /IPG na modalidade de 
Basquetebol 

N.º de eventos realizados 1 
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Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

As atividades realizadas não previstas foram uma sequência de situações: 

O BTT/ Caminhada foi um pedido de colaboração por parte da ESECD; 

O torneio de futsal foi uma atividade que se achou importante retomar uma vez que os alunos 
solicitavam e pediam que se voltasse a realizar; 

A sessão de esclarecimento foi uma necessidade que se detetou nos anos anteriores da 
importância de esclarecer os alunos do processo de inscrição e pertença ao grupo do desporto 
universitário do IPG. 

A Hidrosolidária é uma atividade que é realizada se a piscina tiver estagiários e, uma vez que se 
andava a angariar donativos para os alunos carenciados, o GFCD achou que se devia aliar a esta 
ação de solidariedade e aproveitar e divulgar a piscina; 

Os jogos amigáveis que se realizaram foram na necessidade que os treinadores acharam de 
preparar melhor as equipas para representarem o IPG nos Campeonatos Nacionais 
Universitários; 

A atividade de esqui na Serra foi solicitada pela ESECD para a maioria dos alunos de desporto 
experimentarem um desporto de inverno, aproveitando a existência de uma estância perto de 
nós. 

 

Análise SWOT 
 
Forças: 
A qualidade dos técnicos de natação, e a sua constante preocupação pela piscina e pelos 
utentes, levou ao aumento significativo do número de utentes.      

A utilização do pavilhão por parte de clubes externos permitiu ao IPG a realização de parcerias 
importantes ao nível de locais de estágios (nos clubes) e treinadores (Desporto Universitário).  

 
Fraquezas: 
Demasiado tempo na tomada de decisão.        

Limitações ao nível de recursos humanos.        

Falta de parcerias com clubes e associações.        

Falta de verbas para manutenção e melhoria das estruturas físicas existentes de modo a prestar 
um serviço de qualidade.          

O desporto do IPG não estar centrado em objetivos e estratégias únicas.    

 
Oportunidades: 
A estância de Ski; 

Existência de Clubes e Associações Desportivas variadas na cidade. 

          
Ameaças: 
Nada a registar. 
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Reflexão crítica 
Após Análise e Reflexão Crítica relativamente às atividades desenvolvidas, considera‐se que as 
principais limitações e constrangimentos na realização das atividades, são: 

 A dependência relativamente a ações de divulgação e promoção mais ativas e 
direcionadas; 

 A falta de verbas para melhoria das estruturas físicas, de modo a prestar um serviço de 
qualidade; 

 Os recursos humanos são uma dimensão de extrema importância na eficácia 
organizacional de uma organização desportiva, por isso é fundamental que as direções, 
professores, funcionários técnicos e colaboradores se identifiquem com os valores e 
funcionamento da organização, para que a oferta de serviços e produtos seja eficaz com 
a necessidade dos utentes. Aproveitar os recursos humanos (alunos) existentes e aprovar 
o manual de procedimentos para ajudar na estratégia e objetivos do desporto no IPG. 

 A falta de recursos humanos para desenvolver a atividades de maior responsabilidade e 
esforço ou dar continuidade a determinadas estruturas, programas e eventos. 

 A estrutura física da piscina encontra‐se em muito mau estado levando à desistência/não 
inscrição de potenciais utentes do serviço. 

Quanto a estratégias futuras para atingir resultados, considera‐se importante: 

 Incentivar um maior envolvimento dos estudantes e docentes, através de meios 
disponíveis, como por exemplo a Associação de Estudantes, no sentido da dinamização e 
colaboração no âmbito de atividades diversas; 

 Uma maior articulação e comunicação entre os diferentes dinamizadores de atividades, 
por forma a evitar a sobreposição das mesmas e possibilitando assim um maior 
envolvimento de toda a comunidade escolar; 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a importância do desporto, quer ao nível da 
divulgação e promoção do IPG, quer ao nível do bem‐estar físico e psíquico da sociedade. 
Procurar ter um elo de ligação mais forte com a comunidade, oferecendo serviços; 
eventos; formações. 

 Realizar inquéritos de hábitos desportivos aos novos alunos; 

 Desenvolver parcerias com clubes da cidade e do distrito; 

 Procurar estabelecer contatos com as Escolas do IPG para estágios curriculares; 

 Desenvolver estratégias de com vista á promoção do GFCD e do Desporto Universitários 
e uma preocupação constante da divulgação nos meios de comunicação, tais como rádio 
e jornais; 

 Desenvolver novos serviços desportivos que se enquadrem na procura e realização dos 
utentes; 

 Dotar as instalações desportivas de equipamentos que permitam a pratica desportiva 
alargada de base formativa e competitiva adquirindo material diferente de modo a 
possibilitar a oferta de outro tipo de serviços (por exemplo, bicicletas, steps; para a 
piscina, etc.); 

 Implementar um modelo de gestão e controlo de acesso as instalações desportivas; 

 Solicitar ao CI que elabore uma base de dados on-line disponível na pagina do GFCD de 
modo a angariar alunos voluntários para determinadas tarefas: árbitros; campanhas de 
divulgação; eventos. 
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

8.1. SÍNTESE DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2018 

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um complemento e não um substituto 

das demonstrações financeiras individuais das entidades integradas num grupo e têm como 

objetivo dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados das 

operações do conjunto formado por essas entidades, neste caso o IPG. 

As Demonstrações Financeiras a seguir apresentadas correspondem às primeiras apresentadas 

e preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-lei nº 192/2015, 

de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-lei nº 85/2016, de 21 de dezembro, as quais 

contemplam os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a 

entidade. Mais especificamente foram utilizadas as NCP do Sistema de Normalização 

Contabilística para o setor público (SNC-AP). 

Com a implementação pela primeira vez do SNC-AP, as entidades estão obrigadas à preparação 

de um balanço de abertura relativo ao exercício de 2017 de acordo com o novo normativo, o 

que implica um conjunto de ajustamentos ao último balanço preparado de acordo com os 

anteriores normativos de contabilidade pública. 

A este respeito teremos de considerar o que consta no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, 

de 11 de setembro, o qual teve em consideração a IPSAS 33 – Primeira Adoção das IPSAS1 e a 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro 3, que integra o SNC. O n.º 2 deste artigo estabelece 

que as entidades públicas que adotam o SNCAP pela primeira vez devem: reconhecer todos os 

ativos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas Normas de Contabilidade Pública; 

reconhecer itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas Normas de 

Contabilidade Pública; reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o Plano Oficial 

de Contabilidade Pública, ou planos setoriais, numa categoria, mas de acordo com as Normas 

de Contabilidade Pública pertencem a outra categoria; aplicar as Normas de Contabilidade 

Pública na mensuração de todos os ativos e passivos reconhecidos. 

Os n.ºs 3 e 4 estabelecem que os ajustamentos resultantes da mudança das políticas 

contabilísticas que se verifiquem devem ser reconhecidos no saldo de resultados transitados no 

período em que os itens são reconhecidos e mensurados e as entidades públicas devem 

reconhecer ainda os correspondentes ajustamentos no período comparativo anterior. 
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Dando cumprimento a este normativo foram efetuados os ajustamentos necessários no balanço 

do IPG e dos SAS e, de seguida, apresenta-se o Balanço consolidado em 01/01/2018 (quadro 21), 

após retificações e reclassificações resultantes da implementação pela primeira vez do SNC-AP. 

IPG SAS Total consolidado

31/12/2017 R eclassif icaçõ es 31/12/2017 R eclassif icaçõ es 01/01/2018

ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos fixos tangíveis 22 057 900,33 €         4 236,12 €-               2 809 708,71 €              -  €                             24 863 372,92 €           

Propriedades de Investimento -  €                                   -  €                                     -  €                                     

Ativos intangíveis -  €                                   4 236,12 €               4 236,12 €                        

Activo Participações financeiras 62 585,86 €                   -  €                                     62 585,86 €                     

Liquido Outros ativos financeiros -  €                                   -  €                                     -  €                                     

22 120 486,19 €         2 809 708,71 €              24 930 194,90 €           

ATIVO CORRENTE -  €                                     

Inventários 20 171,44 €                   7 650,04 €                        27 821,48 €                     

Clientes, contribuintes e utentes 603 728,24 €                5 109,70 €                        608 837,94 €                  

Outras contas a receberr 2 133,26 €                      500,00 €-                   -  €                                     1 633,26 €                        

Diferimentos 26 164,17 €                   48 175,74 €                     74 339,91 €                     

Outros ativos financeiros -  €                                   500,00 €                   500,00 €                            

Caixa e Depósitos 413 274,95 €                66 974,25 €                     480 249,20 €                  

1 065 472,06 €            127 909,73 €                  1 193 381,79 €              

Total do Activo 23 185 958,25 €         2 937 618,44 €              -  €                             26 123 576,69 €           

PATRIMÓNIO LíQUIDO -  €                                     

Património/capital 12 660 871,65 €         3 444 634,39 €              16 105 506,04 €           

Resultados transitados 946 613,88 €                929 736,20 €-         3 282 366,84 €-              3 265 489,16 €-              

Ajustamentos em ativos financeiros 11 195 570,50 €-         -  €                                     11 195 570,50 €-           

Outras variações do Património Líquido -  €                                   18 907 330,18 €  -  €                                     2 623 504,58 €      21 530 834,76 €           

Património Resultado líquido do período 155 718,64 €                2 774,27 €-                        152 944,37 €                  

Líquido Total do Património Líquido 2 567 633,67 €            159 493,28 €                  23 328 225,51 €           

e Passivo PASSIVO

Provisões 202 644,43 €                -  €                                     202 644,43 €                  

Fornecedores -  €                                   10 942,31 €                     10 942,31 €                     

Estado e outros entes públicos 26 094,32 €                   26 094,32 €                     

Fornecedores de investimentos -  €                                     -  €                                     

Outras contas a pagar 57 728,10 €                   1 726 926,16 €     45 813,19 €                     1 830 467,45 €              

Diferimentos 20 331 857,73 €         19 746 314,36 €-  2 721 369,66 €              2 623 504,58 €-      683 408,45 €                  

Outros passivos financeiros -  €                                   41 794,22 €            -  €                                     41 794,22 €                     

Total do passivo 20 618 324,58 €         2 778 125,16 €              2 795 351,18 €              

T o tal P atrimó nio  Lí quido  e P assivo 23 185 958,25 €      2 937 618,44 €         26 123 576,69 €        

Quadro 21: Síntese do Balanço consolidado em 01/01/2018 

 

As contas individuais das entidades incluídas na consolidação, constantes dos quadros abaixo 

(22 e 23), apresentam já os ajustamentos prévios ao processo de consolidação, no sentido de 

cumprir o princípio da especialização e, assim, permitir a eliminação das operações entre as 

entidades inseridas na consolidação. 
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IPG SAS Anulações Total consolidado

ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos  fixos  tangíveis 21 402 708,91 € 2 973 124,31 €   -  €        24 375 833,22 €   

Propriedades  de Investimento -  €                   -  €                  -  €                    

Ativos  intangíveis 6 861,93 €          6 861,93 €            

Activo Participações  financeiras 43 622,26 €        -  €                  43 622,26 €          

Liquido Outros  ativos  financeiros -  €                   -  €                  -  €                    

21 453 193,10 € 2 973 124,31 €   24 426 317,41 €   

ATIVO CORRENTE

Inventários 25 388,51 €        6 934,01 €          32 322,52 €          

Cl ientes , contribuintes  e utentes 661 965,35 €      11 541,65 €        673 507,00 €        

Outras  contas  a  receberr 11 734,16 €        70 361,91 €        82 096,07 €          

Di ferimentos 43 444,99 €        380,06 €             43 825,05 €          

Outros  ativos  financeiros 500,00 €             500,00 €               

Ca ixa  e Depós itos 480 699,35 €      63 582,60 €        544 281,95 €        

1 223 732,36 €   152 800,23 €      1 376 532,59 €     

Total do Activo 22 676 925,46 € 3 125 924,54 €   -  €        25 802 850,00 €   

PATRIMÓNIO LíQUIDO -  €                    

Património/capita l 12 660 871,65 € 3 444 634,39 €   16 105 506,04 €   

Resultados  trans i tados 11 039 851,86 €- 3 285 141,11 €-   14 324 992,97 €-   

Ajustamentos  em ativos  financeiros 32 177,68 €        -  €                  32 177,68 €          

Outras  variações  do Património Líquido 18 368 632,57 € 2 548 247,36 €   20 916 879,93 €   

Património Resultado l íquido do período 749 746,75 €-      20 876,13 €        728 870,62 €-        

Líquido Total do Património Líquido 19 272 083,29 € 2 728 616,77 €   22 000 700,06 €   

e Passivo PASSIVO

Provisões 413 145,27 €      -  €                  413 145,27 €        

Fornecedores 18 910,63 €        15 264,70 €        34 175,33 €          

Es tado e outros  entes  públ icos 452 799,28 €      452 799,28 €        

Fornecedores  de investimentos 234 077,03 €      234 077,03 €        

Outras  contas  a  pagar 1 763 376,80 €   107 287,75 €      1 870 664,55 €     

Di ferimentos 714 815,97 €      714 815,97 €        

Outros  pass ivos  financeiros 41 794,22 €        40 678,29 €        82 472,51 €          

Total do passivo 3 404 842,17 €   397 307,77 €      3 802 149,94 €     

Total Património Líquido e Passivo 22 676 925,46 € 3 125 924,54 €   25 802 850,00 €    

Quadro 22: Síntese do Balanço por entidade incluída na consolidação 

RENDIMENTOS E GASTOS IPG SAS Anulações Total consolidado

Impostos e taxas 2 558 056,83 €     -  €                 2 558 056,83 €        

Vendas 11 576,27 €           229 721,40 €   10 711,55 €-   230 586,12 €            

Prestações de serviços 374 276,86 €         396 299,37 €   10 960,00 €-   759 616,23 €            

Transferências correntes e subsídios à Exploração obtidos 11 370 459,91 €   498 972,95 €   90 367,28 €-   11 779 065,58 €      

CMVMC 45 252,55 €-           175 169,37 €-   -  €                220 421,92 €-            

Fornecimentos e Serviços Externos 1 532 144,60 €-     242 696,22 €-   21 671,55 €   1 753 169,27 €-        

Gastos com pessoal 12 670 592,40 €-   604 863,92 €-   13 275 456,32 €-      

Transferências e subsídios concedidos 369 817,25 €-         59 648,67 €-     90 367,28 €   339 098,64 €-            

Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões) 125 826,87 €-         -  €                 125 826,87 €-            

Provisões (aumentos/reduções) 210 500,84 €-         -  €                 210 500,84 €-            

Outros rendimentos e ganhos 879 547,24 €         75 257,22 €     954 804,46 €            

Outros gastos e perdas 76 160,98 €-           9 021,08 €-       85 182,06 €-              

Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento 163 621,62 €         108 851,68 €   -  €                272 473,30 €            

Gastos/reversões de depreciação e amortização 896 103,28 €-         87 940,49 €-     -  €                984 043,77 €-            

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 732 481,66 €-         20 911,19 €     -  €                711 570,47 €-            

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                       -  €                 -  €                -  €                          

Juros e gastos similares suportados 17 265,09 €-           35,06 €-             -  €                17 300,15 €-              

Resultado entes de impostos 749 746,75 €-         20 876,13 €     -  €                728 870,62 €-            

Imposto sobre o rendimento -  €                       -  €                 -  €                -  €                          

Resultado líquido do período 749 746,75 €-         20 876,13 €     -  €                728 870,62 €-             

Quadro 23: Síntese da Demonstração de Resultados por entidade incluída na consolidação 
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8.2. BALANÇO CONSOLIDADO 

O balanço constitui um quadro de representação do património de uma entidade pública ou 

privada (conjunto de valores utilizados pela unidade económica no exercício da sua atividade), 

num determinado momento. Como o património é um conjunto de valores heterogéneos, existe 

a necessidade de os agrupar em conjuntos homogéneos (ativos, inventários, dívidas de 

terceiros, dívidas a terceiros, numerário em caixa, depósitos bancários, existências…). 

No exercício de 2018, a estrutura do balanço do grupo IPG apresenta-se na figura 9, sendo que: 

- O Ativo não corrente ascendeu a 24.426.317,41 €, representando 94,66% do total do Ativo 

Líquido; 

- O Ativo corrente, representa apenas 5,33% do Activo Líquido, com um valor de 1.376.532,595 

€ e, na sua maior parte, é constituído por dívidas de clientes e caixa e depósitos. 

 

Figura 9: Estrutura do balanço 

 

8.2.1. Estrutura do Ativo L íquido 

No quadro 24 podemos constatar que o Ativo Líquido do Grupo IPG totaliza 25.802.850,00€, e 

que o mesmo sofreu uma diminuição de 320.726,69€, face ao ano de 2017, e é composto por 

ativos fixos tangíveis (24.375.833,22€); por participações financeiros (43.622,26€) referentes à 

participação do IPG na Sociedade MAGICKEY, Lda  que se encontra contabilizada pelo método 
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da equivalência patrimonial, por inventários (32.322,52€); por dívidas de clientes, contribuintes 

e utentes (673.507,00 €), por outras contas a receber (82.096,07€), por diferimentos 

(43.825,05€) e por caixa e depósitos (544.281,95€). Esta diminuição do Ativo Líquido, face ao 

ano de 2017, deve-se, principalmente, às amortizações do ano. 

Variação

Valor

ATIVO NÃO CORRENTE -  €                               0,00% -  €                      -  €                

Ativos  fixos  tangíveis 24 375 833,22 €          94,47% 24 863 372,92 €  487 539,70 €-  

Propriedades  de Investimento -  €                               0,00% -  €                      -  €                

Ativos  intangíveis 6 861,93 €                     0,03% 4 236,12 €            2 625,81 €      

Participações  financeiras 43 622,26 €                  0,17% 62 585,86 €          18 963,60 €-    

Outros  ativos  financeiros -  €                               0,00% -  €                      -  €                

ATIVO CORRENTE 0,00% -  €                

Inventários 32 322,52 €                  0,13% 27 821,48 €          4 501,04 €      

Cl ientes , contribuintes  e utentes 673 507,00 €                2,61% 608 837,94 €       64 669,06 €    

Outras  contas  a  receberr 82 096,07 €                  0,32% 1 633,26 €            80 462,81 €    

Diferimentos 43 825,05 €                  0,17% 74 339,91 €          30 514,86 €-    

Outros  ativos  financeiros 500,00 €                        0,00% 500,00 €               -  €                

Caixa  e Depós itos 544 281,95 €                2,11% 480 249,20 €       64 032,75 €    

Total do Activo Líquido 25 802 850,00 €          100,00% 26 123 576,69 €  320 726,69 €-  

2018 Estrutura 2017ACTIVO LIQUIDO

 

Quadro 24: Estrutura do Ativo Liquido 

Relativamente às restantes componentes do Ativo Liquido, os Investimentos Financeiros e os 

diferimentos registaram uma ligeira diminuição, os primeiros devido à correção, através do 

método da equivalência patrimonial, do valor da participação na empresa MAGICKEY e os 

diferimentos, que dizem respeito a gastos do ano, referentes a anos seguintes (seguros, 

licenciamento de Software, etc.), também diminuíram. 

Por seu lado, os Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa registaram um ligeiro aumento. 

O ativo não corrente5 ascendeu a 24.426.3217,41 € e registou uma diminuição, relativamente 

ao ano de 2017, por via das amortizações do ano e da atualização dos investimentos financeiros, 

contabilizados através do método da equivalência patrimonial.  

O ativo corrente6 cifrou-se em 1.376.532,59€, registou um aumento de 183.150,80 € por via, 

essencialmente, do aumento das dívidas de clientes, contribuintes e utentes, das outras contas 

a pagar e da caixa e depósitos. 

 

                                                           
5 O Activo não corrente engloba os ativos fixos tangíveis, Propriedades de investimento, ativos 
intangíveis, investimentos financeiros e outros ativos financeiros. 
6 O Activo corrente engloba os inventários, os clientes, contribuintes e utentes, outras contas a receber, 
os diferimentos, outros ativos financeiros e caixa e depósitos. 
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Os clientes, contribuintes e utentes totalizam 673.570,00 € e repartem-se por clientes c/c 

(120.426,11 €), por alunos c/c (488.411,83€), por outros devedores (2.133,26€). 

Em 31 de Dezembro de 2017 existiam dívidas de Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa 

no montante de 538.578,40 €, que representam as dívidas de clientes, alunos e utentes em 

dívida à mais de um ano, tendo-se verificado um aumento da provisão para cobranças duvidosas 

no valor de 49.659,71€. 

As Disponibilidades atingiam um valor de 480.249,20€, representando 2,00% do Ativo Líquido. 

8.2.2. Estrutura do Património Líquido e Passivo 

O Património Líquido no valor de 22.000.700,06 € representa 85% do Património Líquido e 

Passivo (quadro 25) e registou um aumento de 19.273.573,11€, face ao ano de 2017, que ficou 

a dever-se à mudança de políticas contabilísticas do POC-Educação para o SNC-AP, em que os 

proveitos diferidos que constavam do passivo passaram a fazer parte do Património Líquido. 

O Passivo no valor de 3.802.149,94 €, passou a representar apenas 15% do Património Líquido 

e Passivo, tendo sofrido uma diminuição, face ao ano 2017, devido à alteração das políticas 

contabilísticas já referidas atrás. 

Variação

Valor

16 105 506,04 €           62,42% 16 105 506,04 €   -  €                       

0,00% 946 613,88 €        

14 324 992,97 €-           -55,52% 14 477 937,34 €-   152 944,37 €        

32 177,68 €                   0,12% -  €                       32 177,68 €          

20 916 879,93 €           81,06% -  €                       20 916 879,93 €  

728 870,62 €-                 -2,82% 152 944,37 €        881 814,99 €-        

22 000 700,06 €           85,26% 2 727 126,95 €     19 273 573,11 €  

413 145,27 €                 1,60% 202 644,43 €        210 500,84 €        

34 175,33 €                   0,13% 10 942,31 €           23 233,02 €          

452 799,28 €                 1,75% 26 094,32 €           426 704,96 €        

234 077,03 €                 0,91% 234 077,03 €        

1 870 664,55 €              7,25% 103 541,29 €        1 767 123,26 €     

714 815,97 €                 2,77% 23 053 227,39 €   22 338 411,42 €-  

82 472,51 €                   0,32% -  €                       82 472,51 €          

3 802 149,94 €              14,74% 23 396 449,74 €   19 594 299,80 €-  

25 802 850,00 €           100% 26 123 576,69 €   320 726,69 €-        

Estrutura 2017Património Líquido e Passivo 2018

Património/capita l

Ajustamentos  em ativos  financeiros

Outras  variações  do Património Líquido

Fornecedores

Total do Património Líquido

Reservas

Fornecedores  de Investimentos

Resultados  trans i tados

Resultado l íquido do período

Estado e outros  entes  públ icos

Outras  contas  a  pagar

Diferimentos

Provisões

Passivo

Total doPatrimónio Líquido e Passivo

Outros  pass ivos  financeiros

 

Quadro 25: Património Liquido e Passivo 

 

Relativamente ao passivo importa ainda referir o aumento das provisões, relacionadas com 

processos judiciais em curso, que sofreram um aumento de 210.500,884€, as dívidas a 

fornecedores e fornecedores de investimento também tiveram um aumento, nomeadamente 
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os fornecedores de investimento, cujas faturas dizem respeito ao processo de certificação 

energética a decorrer no SAS, e a aumento mais significativo que está relacionado com o 

aumento das dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos, no valor de 426.704,96€, que diz 

respeito às retenções e encargos da entidade patronal, relativos aos vencimentos de dezembro  

e que, pela primeira vez, transitam em dívida para o ano seguinte, por falta de disponibilidade 

de tesouraria para proceder ao seu pagamento.  

 

8.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

A Demonstração de Resultados é um mapa que mostra a forma como se atingiram os resultados, 

de uma entidade, num determinado período. Ao contrário do Balanço, que mostra 

determinadas grandezas num determinado momento, a Demonstração de Resultados mostra 

como se formaram os resultados ao longo de um determinado período. Por exemplo, a 

Demonstração de Resultados mostra quais foram os custos e quais foram os proveitos ao longo 

desse período de tempo (um ano, um mês, um semestre).  

Até ao ano de 2017 era possível analisar na Demonstração de Resultados várias tipologias de 

resultados, operacionais, financeiros, extraordinários e o Resultado Líquido, com a mudança do 

POC-Educação para o SNC-AP apenas temos o Resultado Líquido, pelo que apresentamos na 

figura 10 a comparação do mesmo nos anos 2017 e 2018. 

 

Figura 10: Resultado líquido consolidado 

O Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do resultado líquido de cada exercício 

económico, que no grupo IPG foi negativo no ano de 2018, no valor de 749.746,75€.  
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O Resultado Líquido do Exercício do grupo IPG, passou de positivo, no ano 2017 para um valor 

negativo no ano 2018, o que vem confirmar as dificuldades financeiras sentidas no ano de 2018. 

 

8.3.1. Estrutura de Custos  

Sendo os custos operacionais, aqueles que representam um volume maior na estrutura de 

custos de qualquer entidade, já que estão relacionados com a sua atividade principal vamos, de 

seguida, analisar a sua composição. 

Da análise da estrutura dos custos operacionais (figura 11) constata-se que os custos com o 

pessoal representam a maior percentagem, 78%, seguidos dos fornecimentos e serviços 

externos, que representam 10%.  

 

 

Figura 11: Estrutura de custos operacionais 

 

Se tivermos em conta a comparação da estrutura de custos dos anos de 2017 e 2018 verificamos, 

através da análise do quadro 26 que, no ano de 2018, se verificou um aumento significativo dos 

custos (765.675,92€). Este aumento dos custos resultou do aumento dos vários custos, como 

sejam, os custos das matérias-primas e mercadorias vendidas (CMVM), os fornecimentos e 
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serviços externos e, ainda, os custos com o pessoal. Este aumento dos custos ficou a dever-se à 

execução de vários projetos comunitários que o IPG tem aprovados. Por outro lado, verificou-se 

um aumento dos custos com o pessoal devido à devolução progressiva dos cortes dos vencimentos 

dos funcionários e aplicação do previsto no regime transitório dos docentes. 

Custos Operacionais 2018 Estrutura 2017 Variação

CMVMC 220 421,92 €      1,30% 192 782,75 €       27 639,17 €    

Fornecimentos e serviços externos 1 753 169,27 €   10,31% 1 717 393,07 €   35 776,20 €    

Custos com o Pessoal 13 275 456,27 € 78,04% 13 025 403,31 € 250 052,96 €  

Transferências correntes Concedidas 339 098,64 €      1,99% 530 913,19 €       191 814,55 €-  

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)125 826,87 €      0,74% 2 909,04 €           122 917,83 €  

Provisões 210 500,84 €      1,24% -  €                     210 500,84 €  

Outros gastos e perdas 85 182,06 €         0,50% 104 925,75 €       19 743,69 €-    

Gastos/reversões de depreciação e amortização984 043,77 €      5,78% 670 996,76 €       313 047,01 €  

Juros e gastos similares suportados 17 300,15 €         0,10% 16 909,80 €         390,35 €          

Total  dos Custos Operacionais 17 010 999,79 € 100,00% 16 245 323,87 € 765 675,92 €   
 

Quadro 26 Estrutura comparativa dos custos operacionais 

8.3.2. Estrutura dos Proveitos e Ganhos  

O quadro 27 apresenta a estrutura de proveitos e ganhos consolidados para o ano de 2018. 

Proveitos e Ganhos 2018 Estrutura 2017 Variação

Impostos e taxas 2 558 056,83 €   15,71% 2 373 102,58 €   184 954,25 €  

Vendas 230 586,12 €      1,42% 268 167,84 €       37 581,72 €-    

Prestações de serviços 759 616,23 €      4,67% 667 786,51 €       91 829,72 €    

Transferências correntes  e Subsídios à exploração obtidos11 779 065,58 € 72,34% 12 339 119,76 € 560 054,18 €-  

Outros rendimentos e ganhos 954 804,46 €      5,86% 764 092,28 €       190 712,18 €  

Total dos Proveitos e Ganhos 16 282 129,22 € 100,00% 16 412 268,97 € 130 139,75 €-   

Quadro 27: Estrutura dos proveitos e ganhos 

Da análise do quadro anterior podemos constatar que o total de proveitos e ganhos ascende a 

16.282.129,22€, dos quais as transferências correntes, onde se incluem as transferências do 

Orçamento do Estado representam 72%. Estas receitas tiveram uma diminuição de 560.054,18 

€ face ao ano de 2017, o que contribuiu para o Resultado Líquido negativo e para o facto do 

Grupo IPG ter transitado de ano com dívidas ao Estado e a outros Entes Públicos.  

Os impostos e taxas, ou seja, as receitas provenientes de propinas e outras taxas representam a 

segunda maior fonte de receita, representando 15,71% das receitas, que sofreram um aumento 

de 184.954,25€, comparativamente com 2017. 

As prestações de serviços, representando 4,67% dos proveitos e ganhos, são a terceira fonte de 

receita mais significativa e tiveram uma variação positiva face ao ano de 2017 (91.829,72€), 

sendo que os outros tipos de proveitos e ganhos apresentam valores residuais. Embora os 

outros rendimentos e ganhos tenham um valor com alguma expressão, estes proveitos não se 

traduzem na entrada efetiva de valores monetários. 
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8.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL CONSOLIDADA 

Tal como aconteceu com as Demonstrações Financeiras consolidadas importa também fazer 

uma análise da execução orçamental das despesas e receitas consolidadas, ou seja, do grupo 

IPG. 

8.4.1. Execução Orçamental das Despesas  

Em 31 de dezembro de 2018 a despesa executada no orçamento do Grupo IPG totalizou 

16.264.304,06€, tendo sido pago o montante de 15.689.663,31€, e transitou o valor de 

686.679,58€ em compromissos por pagar referentes a processos de despesa que não foram 

faturados em 2018, e o valor de 445.881,98€ de obrigações por pagar referente a faturas 

emitidas e que não foram pagas mas,  principalmente, referente a retenções na fonte e encargos 

da entidade patronal, relativos aos vencimentos de dezembro, que não foram pagos por falta 

de disponibilidade financeira. A despesa orçamentada corrigida totaliza 17.683.117,00€, o que 

se traduziu num grau de execução orçamental de cerca de 91,97%.  

A despesa orçamentada corrigida compunha-se de 5,73% de despesas de capital e de 94,27% de despesas 

correntes (figura 12), sendo a execução orçamental destas despesas de 48,08€ e de 94,64€, 

respetivamente. 

 

Figura 12: Despesa,executada vs despesa orçamentada corrigida 

 

Considerando as despesas orçamentadas corrigidas por subagrupamento, constatou-se que as despesas 

com o pessoal representam a quase totalidade (76%) das despesas orçamentadas (figura 13), verificando-

se que as despesas orçamentadas nos restantes subagrupamentos representam apenas 24% das mesmas. 
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Figura 13: Despesa orçamentada corrigida por agrupamento 

 

Na despesa executada por subagrupamento (figura 14), verificaram-se graus de execução 

orçamental de 98,62% para as despesas com o pessoal, 85,54% para as despesas de aquisição 

de bens e serviços, de 91,73% para as outras despesas correntes, de apenas 52,63% para as 

transferências correntes e de 48,08% para a aquisição de bens de capital. 

 

Figura 14: Despesa executada por agrupamento 
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8.4.2. Execução das Receitas 

Em 31 de dezembro de 2018, a receita executada no orçamento do Grupo IPG totalizava 

16.033.126,16€ €, enquanto a receita orçamentada corrigida totalizava 17.683.117,00€ €, o que 

se traduzia num grau de execução orçamental de 90,66%. 

A receita orçamentada corrigida compunha-se de apenas 2,38% de receitas de capital (figura 

15), sendo que nesta receita se inclui o valor de 376.846,49€ de saldos de Gerência de 2018, e 

de 97,62% de receitas correntes, sendo a execução destas receitas, até ao final do ano, de 

99,86% e 90,45%, respetivamente. 

 

Figura 15: Receita  corrente vs receita de capital 

 

Da análise das receitas orçamentadas corrigidas por capítulo, constata-se que existe uma maior 

preponderância das receitas com transferências correntes (73%) e que as taxas, multas e outras 

penalidades representam 15% das receitas, sendo a segunda maior fonte de receitas (figura 16). 
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Figura 16: Receita orçamentada corrigida por capítulo 

 

Considerando a receita executada por capítulo (figura 17), verificaram-se graus de execução 

orçamental de 92,94% para as receitas provenientes de taxas, multas e outras penalidades, de 

93,17% para as transferências correntes, de 97,91% para as rubricas de receita venda de bens e 

serviços correntes, de 94,83% para a rubrica de Transferências de capital, de 100% para as 

rubricas de Ativos Financeiros, Reposições abatidas e Saldo da gerência anterior e de apenas 

14,44% para a rubrica de outras receitas, porque esta rubrica foi inserida no orçamento apenas 

com o objetivo de equilibrar o orçamento. 
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Figura 17: Execução das receitas por capítulo 

 

8.4.3. Saldo de gerência 2018 

 

Os saldos de gerência de 2018 do Instituto Politécnico da Guarda foram de 480.699,35€, sendo 

439.756,72€ de fundos próprios e 40.942,63€ fundos alheios (cauções e operações de tesouraria). 

Os montantes dos saldos, e distribuição por fonte de financiamento, são os apresentados no quadro 28. 

O saldo de gerência do ano 2018, do grupo IPG, foi de 455.551,68€, repartido por diversas Fontes de 

Financiamento. As Fontes de Financiamento que apresentam um saldo mais significativo são as FF 482 e 

488, cujos valores estão consignados ao ERASMUS e a projetos comunitários, respetivamente, e não 

podem ser utilizados para outros fins. 

Embora se tenha verificado um aumento do saldo global em 2018, relativamente ao ano de 2017, convém 

referir que este foi o primeiro ano em que transitaram por pagar compromissos no valor de 445.881,98€, 

referentes a faturas de fornecedores, mas principalmente a encargos da Entidade Patronal e retenções 

na fonte de IRS e CGA, relativos ao pagamento de vencimentos do mês de dezembro. 
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11.1.03.61.01 - Orçamento de funcionamento:  

     F.F. 311  12,34€ 

     F.F. 313  0€ 

     F.F. 319 44,99€ 

     F.F. 358 10.087,68€ 

     F.F. 411 109,33€ 

     F.F 412 0€ 

     F.F. 443 22.290,43€ 

     F.F. 445 11.898,04€ 

     F.F  482 265.340,37€ 

     F.F. 488 77.554,36€ 

     F.F. 513 65.323,78€ 

     F.F. 522 36,59€ 

     F.F. 540 2.803,77 

Total 455.501,68€ 

Quadro 28: Saldos de gerência 2018 

 

Assim, se tivermos em conta estes factos, o saldo global do IPG seria negativo, pela primeira vez, o que 

demonstra o agravamento das dificuldades financeiras da Instituição. 

 

8.4.4. Indicadores de meios humanos 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo IPG tinha afetos à sua atividade, que é o ensino superior 

politécnico, os seguintes recursos humanos: 

Nº de docentes: 221 pertencentes às várias Escolas que o integram; 

Nº de não docentes: 166 (O pessoal não docente afeto a cada uma das unidades orgânicas do 

Instituto Politécnico da Guarda e aos Serviços de Ação Social). 
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CONCLUSÃO 

As mudanças constantes no cenário nacional e internacional colocam novos desafios ao ensino 

superior, que deverá passar por uma valorização da investigação e de desenvolvimento de 

projetos aplicados, por metodologias ativas de ensino e formação perante novos contextos 

formativos, pela internacionalização, reposicionamento funcionais, candidatura a projetos e 

programas nacionais e europeus,  pelo que se procurou durante 2018 potenciar as sinergias 

entre Escolas, docentes, investigadores e funcionários, de modo a promover uma formação 

qualificada, com forte aplicação prática e de permanente adequação ao mercado. Promoveram-

se ações com diferentes interlocutores e diferentes geografias, com o intuito de valorizar a IES 

no âmbito dos objetivos estratégicos delineados, em termos formativos, científicos, técnicos, 

culturais, desportivos e de prestação de serviços, fortalecendo a relação com as comunidades, 

interna e envolvente, e criando ligações e redes internacionais de colaboração na área da 

formação, de I&D, da valorização do património e da responsabilidade social.  

Neste contexto, as redes de colaboração e cooperação com os países lusófonos sofreram 

consolidação e alargamento, promovendo a candidatura e a vinda de um maior número de 

alunos internacionais e uma ligação mais ativas com os interlocutores administrativos locais. 

Para além do espaço da Lusofonia, também a relação com países da América latina, Leste 

Europeu e Ásia conheceu novos desenvolvimentos, capazes de ancorar projetos de intercâmbio, 

formação, investigação e mobilidade. 

Durante 2018 continuou-se a consolidar a capacidade da IES desenvolver a sua missão em 

articulação crescente com os diversos interlocutores, desde os alunos, centros de investigação, 

instituições congéneres, autarquias, associações de desenvolvimento local, empresas, entre 

outras. Promoveu-se maior responsabilidade perante as Instituições, o Estado e os cidadãos, no 

sentido de colaboração, contribuição, transparência e permanente exigência, capaz de tornar o 

IPG num espaço plural, de reflexão, de afirmação técnico-científico e ao serviço da comunidade. 

Neste âmbito promoveu-se a participação das diferentes unidades que compõem a instituição 

Politécnico da Guarda na definição de ações e concretização de projetos. Nomeadamente na 

investigação e transferência de conhecimento, no desenvolvimento de projetos nacionais s e 

internacionais, na articulação com o tecido empresarias e na construção de formações 

estratégicas para o mercado de trabalho regional. Os diferentes eixos de atuação traçados foram 

desenvolvidos e fortalecidos de acordo com a missão da instituição, existindo uma preocupação 

e um esforço continuado de qualificação das formações, de alargamento das parcerias e ações 
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com as diversas instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, o incentivo à 

investigação e à mobilidade internacional, a colaboração com tecido social e económico, o 

reforço de comunicação interna e externa, a melhoria das condições de trabalho e de 

interiorização de sistemas de garantia de qualidade. Urge rever e monitorizar as estratégias e 

seus suportes face à adaptação constante à mudança e aos novos cenários políticos, sociais e 

formativos emergentes. 

O contexto orçamental marcou o ritmo da IES, quer em termos de requalificação e 

modernização dos seus equipamentos e laboratórios, quer de conservação e requalificação dos 

seus imóveis, nomeadamente Escolas e residências. Contudo, considera-se que, globalmente, 

foram desenvolvidas com sucesso as ações e eventos programados e alcançados globalmente 

os objetivos propostos, ao nível das unidades orgânicas e estruturas de apoio. Verificou-se uma 

diversificação de atividades desenvolvidas com incidência nos diferentes eixos traçados e um 

alargamento das relações com a Comunidade Intermunicipal da Beiras e Serra da Estrela, 

Associação de Municípios da Cova da Beira, Núcleo Empresarial da Região da Guarda, com IES 

congéneres a nível internacional, com a comunidade científica e o tecido empresarial, 

potenciando novos projetos e candidaturas. 

Verificam-se readaptações e evoluções qualificadoras nos processos de ensino-aprendizagem, 

uma incorporação gradual das tecnologias de informação na organização e nos ambientes de 

ensino, o incremento das qualificações do corpo docente e um alargamento das formações, em 

particular nos CTeSP e cursos de Mestrado. Exigiu-se um maior esforço na cooperação e 

mobilidade internacional de docentes e discentes e no apoio aos estudantes internacionais que 

registaram um significativo acréscimo na instituição e exigem novos modelos de 

acompanhamento e apoio, capaz de se promover uma adaptação com sucesso ao IPG, à cidade 

e ao próprio país. 

As atividades de investigação registam progressos e reorientações, definidas na UDI, face às 

possibilidades criadas pelo MCTES e pela CCDRC, fortalecendo um posicionamento de crescente 

transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando uma investigação aplicada que 

se traduz em projetos, candidaturas conjuntas a programas e projetos nacionais e 

internacionais, num trabalho colaborativo com outras IES e centros de investigação, permitindo 

ao IPG apresentar e desenvolver diversos projetos. O trabalho da UDI impulsionou novos 

projetos e iniciativas, nacionais e internacionais, com reconhecimento e capacidade de 

afirmação do IPG. 
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A estratégia de comunicação da IES foi alargada, através de diversos canais e meios, no sentido 

de divulgar a oferta formativa, as atividades de carácter técnico e científico realizadas, os 

eventos culturais e desportivos e a ligação com o tecido económico e social. Promoveu-se a 

notoriedade e evidenciaram-se as capacidades detidas para a transferência de conhecimento, a 

inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento regional. Neste âmbito promoveu-se a 

presença em feiras nacionais sobre ensino superior e formação, a presença em mais de 70 

atividades em Agrupamentos de Escolas, a realização de palestras e Workshops, e um 

fortalecimento da presença nas redes sociais, na comunicação escrita (jornais locais e regionais) 

em revistas temáticas e através do programa de radio IPGfm. 

Consolidou-se a presença nos diferentes eventos e programas regionais e nacionais, tornando o 

IPG mais dinâmico e interventivo, mais participante e participado, procurando gerar sinergias 

para contribuir para o desenvolvimento da região, a qualificação de recursos humanos para as 

novas exigências e perfis do mercado de trabalho e o desafio da globalização. 

Os SAS têm também novos desafios, em particular para com os estudantes internacionais, 

devendo ser capaz de construir formas de acolhimento mais adequadas e, simultaneamente, 

envolventes, que respondam às diversas necessidades dos novos públicos do ensino superior. 
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ANEXOS 

Anexo I – Balanço e Demonstração de Resultados  

Anexo II – QUAR 2018 

Anexo III – Certificação Legal das Contas Consolidadas - Parecer do Fiscal Único
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Anexo I – Balanço e Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANÇO CONSOLIDADO

Entidade: Grupo IPG - Grupo Instituto Politécnico da Guarda NIPC: 600 023 265
Balanço em 31 de dezembro de 2018 Euros

PERíODOS
RUBRICAS NOTAS

2018 2017

Ativo não corrente

Ativos fixos tangiveis

Ativos intangíveis

Participações financeiras

Ativo corrente

ATIVO

Inventários

Clientes, contribuintes e utentes

Outras contas a receber

Diferimentos

Outros ativos financeiros

Caixa e depósitos

Património / Capital

Reservas

Resultados transitados

Ajustamentos em ativos financeiros

Outras variações no património líquido

Resultado líquido do período

Passivo não corrente

Provisões

PASSIVO

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Fornecedores de investimentos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Outros passivos financeiros

Guarda, 30 de novembro de 2019

23.3

23.3

23.3

23.3

23.3

18.2.2

23.1

18.2.2

18.2.2

14

18.2.2

O Responsável pela elaboração: A Administradora
Em 30 de novembro de 2019

fjCc -L’-

O Órgão de Gestão: Conselho de Gestão
Em 30 de novembro de 2019

5 24.375.833,22 24.867.609,04

3 6.861,93 0,00

20.1 43.622,26 62.585,86

10

18.2.1

18.2.1

23.2

18.2.1

1.2.3 / 23.9

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Total do ativo

Total património líquido

24.426.317,41 24.930.194,90

32.322,52 27.821,48

673.507,00 608.837,94

82.096,07 2.133,26

43.825,05 74.339,91

500,00 0,00

544.281,95 480.249,20

1.376.532,59 1.193.381,79

25.802.850,00 26.123.576,69

16.105.506,04 16.105.506,04

0,00 946.613,88

-14.324.992,97 -14.477.937,34

32.177,68 0,00

20.916.879,93 0,00

-728.870,62 152.944,37

22.000.700,06 2.727.126,95

413.145,27 202.644,43

413.145,27 202.644,43

34.175,33 10.942,31

452.79928 26.094,32

234.077,03 0,00

1.870.664,55 103.54129

714.815,97 23.053.227,39

82.472,51 0,00

3.389.004,67 23.193.805,31

3.802.149,94 23.396449,74

15

Total do passivo

Total património líquido e passivo 25.802.850,00 26.123.576,69



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA CONSOLIDADA

Entidade: Grupo IPG - Grupo Instituto Politécnico da Guarda NIPC: 600 023 265
Demonstração de resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2018 Euros

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2018 2017

Impostos e taxas 14 2.558.056,83 2.373.102,58

Vendas 13 230.586,12 253.448,45

Prestações de serviços 13 759.616,23 668.894,51

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 14 11.779.065,58 12.243.133,48

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 -220.421,92 -192.782,75

Fornecimentos e serviços externos 6/23.4 -1.753.169,27 -1.692.093,68

Gastos com pessoal 19 -13.275.456,32 -13.025.403,31

Transferências e subsídios concedidos 23.5 -339.098,64 -434.926,91

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 9 -125.826,87 -2.804,04

Provisões (aumentos/reduções) 15 -210.500,84 0,00

Outros rendimentos e ganhos 23.6 954.804,46 752.299,28

Outros gastos e perdas 23.7 -85.182,06 -104.925,72

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento 272.473,30 837.941,89

Gastos/reversões de depreciação e amortização 3/5 -984.043,77 -668.087,72

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -711.570,47 169.854,17

Juros e gastos similares suportados 23.8 -17.300,15 -16.909,80

Resultados antes de impostos -728.870,62 152.944,37

Resultados líquido do período -728.870,62 152.944,37

Guarda, 30 de novembro de 2019

O Responsàvel pela elaboração: A Administradora O Órgão de Gestão: Conselho de Gestão
Em 30 de novembro de 2019 Em 30 de novembro de 2019

c frL t-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA

Entidade: Grupo IPG - Grupo Instituto Politécnico da Guarda NIPC: 600 023 265
Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2018 Euros

PERÍODOS
RUBRICAS NOTAS

2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 23.9 779.022,32

Recebimentos de utentes 23.9 3.058.916,40

Pagamentos a fornecedores 23.9 -2.353.604,49

Pagamentos ao pessoal 23.9 -12.924.324,37

Caixa gerada pelas operações -11.439.990,14

Outros recebimentos/pagamentos 23.9 11.717.786,82

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 277.796,68

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangiveis 23.9 -218.702,25

Ativos intangiveis 23.9 -6.088,50

Recebimentos provenientes a:

Transferências de capital 23.9 11.026,82

Fluxos de caixa das atividades investimento (b) -213.763,93

Recebimentos provenientes a:

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades financiamento (c) 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 64.032,75

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 480.249,20

Caixa e seus equivalentes no fim do período 544.281,95

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCI

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 480.249,20

- Equivalentes a caixa no inicio do período

- Variações cambiais de caixa no início do período

= Saldo da gerência anterior 480.249,20

De execução orçamental 0,00

De operações de tesouraria 103.402,71

Caixa e seus equivalentes no fim do período 544.281,95

- Equivalentes a caixa no fim do periodo

- Variações cambiais de caixa no fim do período

Saldo para a gerência seguinte 544.281,95

De execução orçamental 455.501,68

De operações de tesouraria 88.780,27

Guarda, 30 de novembro de 2019

O Responsável pela elaboração: A Administradora
Em 30 de novembro de 2019

O Õrgão de Gestão: Conselho de Gestão
Em 30 de novembro de 2019
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DO

GRUPO IPG

1. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO, PERÍODO DE RELATO E

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 Denominação e sede das Entidades incluídas na consolidação

Entidade-mãe

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.2 50, 6300-559 Guarda

O Instituto Politécnico da Guarda está sob a tutela do Ministério da Educação e Ciência com a
classificação orgânica 11 1 05 62 00 e número de contribuinte 600 023 265.

O Instituto é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial. Os seus estatutos foram aprovados pelo Despacho Normativo n2 48/2008 e publicados no
DR II Série n.2 171, de 04 de Setembro de 2008.

O IPG integra para além dos Serviços Centrais, quatro escolas superiores:

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG),
- Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD),
- Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH),
- Escola Superior de Saúde (ESS)

Entidades incluídas

A inclusão na consolidação dos Serviços de Ação Social foi efetuada no respeito pelo estabelecido no
n.2 4 do artigo 52 da Portaria 794/2000 de 20 de Setembro

• SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS)

Rua Soeiro Viegas n2 6, 6300-758 Guarda

Os Serviços de Ação Social estão sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

com a classificação orgânica 11.1.05.63.00 e número de contribuinte 600 043 010.

Os SAS são uma pessoa coletiva de direito público, dotados de autonomia administrativa e financeira.

Foram criados através do Decreto-Lei n2. 129/93, de 22 de Abril conjugado com o Despacho n.2
10.627/2009, de 23 de Abril os quais estabelecem o modo de funcionamento dos serviços e respetivo

Regulamento Orgânico.



1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com todas as normas que

integram o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP),

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 192/2015, de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n2 85/2016 de

21 de dezembro, as quais contemplam os requisitas das Normas de Contabilidade Pública fNCP)

relevantes para a entidade. Mais especificamente foram utilizadas as NCP do Sistema de normalização

contabilística para o setor público fSNC-AP).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a

partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e gastos à medida que são gerados no respetivo período

contabilístico, independentemente do momento do seu recebimento (ou liquidaçção) ou pagamento

(ou compra). As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados

são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos

atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de

gastos”.

Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das

demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de

apresentação das demonstrações financeiras.

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos

itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por

qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2018 não são

comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de

2017.

As demonstrações financeiras do período anterior não são inteiramente comparáveis por se ter

adotado, pela 1 vez, o normativo contabilístico do SNC-AP. Houve alteração das políticas

contabilísticas e dos critérios de mensuração, em resultado da adoção do SNC-AP, estando os impactos

decorrentes de tais alterações divulgadas no mapa de Ajustamentos de Transição.



1.2.1 Indicação e comentário às contas do balanço consolidado e da demonstração dos resultados

consolidada cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As Demonstrações Financeiras Consolidadas agora apresentadas correspondem às primeiras

Demonstrações Financeiras Consolidadas de acordo com o SNC-AP.

O Grupo IPG apresenta as demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com o SNC-AP.

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de forma a proporcionar uma imagem

verdadeira e apropriada da sua posição financeira, alterações à posição financeira, a sua performance

financeira e os seus fluxos de caixa.

Uma apresentação verdadeira e apropriada requere que seja feita uma representação fidedigna dos

efeitos das transações, de outros eventos, e das condições no que respeita ao reconhecimento dos

ativos, passivos, rendimentos e gastos, de acordo com o previsto no SNC-AP.

A adoção deste novo referencial implicou um conjunto de ajustamentos ao último balanço preparado

de acordo com o anterior normativo.

Assim na adoção do novo referencial contabilístico foi necessário:

a) Reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas Normas da

Contabilidade Pública;

b) Reconhecer itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas Normas da

Contabilidade Pública;

c) Reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o POC- Educação numa categoria, mas

que de acordo com as Normas da Contabilidade Pública, pertencem a outra categoria;

d) Reconhecer os ajustamentos aplicáveis, resultantes das mudanças das políticas contabilísticas do

POC — Educação para o SNC-AP, reconhecidos numa conta especificamente criada para o efeito, a

conta 564— Ajustamentos de transição para o SNC-AP;

e) Reconciliação entre o património líquido relatado em POC — Educação em 31/12/2017 com o

património líquido de acordo com o SNC-AP em 01/01/2018;

f) Reconciliação do resultado líquido segundo o POC- Educação em 31/12/2017 com o resultado

líquido de acordo com o SNC-AP em 01/0 1/2018.



A informação apresentada através da mera conversão dos saldos para as contas e rubricas das

desmonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP ocorreu da seguinte forma:

Grupo IPG
Balanço em 1 ‘te janeiro de 2018

Valores conforme - -

Reconhe- Desreconhe- Cniterio de Impuridades! - - Reclossi- SNC-AP emPOC-Educaçuo - - - Outros Retihcaçees
RUBRICAS em 31/12/2017

cimento cimento mensaraçuo tenersoes ficuçnns 01/01/2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) )R)

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES

Atinos finos tangiccis (1) 24867.609,04 -4 236,12 24.863372,92

Áticos intangineis (1) 4.236,12 4.236,12

Participações financeiras 62 S8S,85 62.SRS,86

Sob total 24.910.194,90 24.930.194,90

ATIVOS CORRENTES

Innnntários 27.821,48 27821,48

Clientes, contribuintes e atentes 608.897,94 808.837,94

Ontras contas a receber 2) 2.133,26 -100,00 1.633,26

Diferimentos 74.339,91 74 339,91

Outros utinos financeiros (2) 500,00 500,00

Caiou e depósitos 480.249,20 480.249,20

tob total 1.193.381,79 1.192.RRO,7R

TOTAL DO ATIVO 26.123.576,69 26.123.076,69

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património/Capital 16.105.506,04 16 105 006,04

Resultados transitados -2.335.7S2,96 -929.736,20 -3265485,16

Ajustamentos em utinos financeiros -11.195.570,S0 -1119S570,S0

Outras nar. no património liquido (3) 21.S30 834,76 21.530 834,76

Resultado liquido do periodo 1S2.344,37 152.944,37

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2.727.126,85 21.530.834,76 23.32R.225,S1

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

Pronisões 202.644,43 202.644,43

Sob total 202.644,43 202.644,43

PASSIVO CORRENTE

Fnrnecednres 10942,31 10942,01

fstadn e outros entes poblicos 26 054,32 26 094,32

Outras contas a pagar (3) 103.S41,2t 1 726 926,16 1.830 467,45

Diferimentos (3) 23.053.227,35 -22 369.818,94 683 408,45

Outros passinos linanceiros 41.734,22 41794,22

Sob total 23.193.R0S,31 -22.328.024,72 2.092.706,75

TOTAL DO PASSIVO 23.396.449,74 -22.328.024,72 2.795.351,18

TOTAL 00 PAT. LÍQUIDO E PASSIVO 26.123.576,69 26.123.576,69

(1) Reclassificação dos programas de Computador, no valor de 4.236,12€, que em POC-E eram

classificados como imobilizações corpóreas para ativos intangíveis de acordo com o SNC-AP.

(2) Os saldos credores de outros devedores, 16.683,88€, deixam de estar no passivo em outras

contas a pagar e passam para o ativo de acordo com as regras do SNC-AP.



As cauções entregues a terceiros, no valor de 500,00€, passam da rubrica outras contas a receber para

a rubrica outros ativos financeiros.

(3) O valor de 23.053.227,39€ da rubrica diferimentos do Passivo engloba, na coluna valores

conforme POC-Educação em 31/12/2017, os valores dos proveitos diferidos (21.186.641,93€) bem

como os valores de acréscimos de custos (1.768.720,38€).

Os acréscimos de custos, no valor de 1.768.720,38€, são reclassificados para a rubrica outras contas a
pagar em 01/01/2018.

Por outro lado as cauções recebidas de terceiros, no valor de 41.794,22€, passam da rubrica outras
contas a pagar para a rubrica outros passivos financeiros.

O valor de 20.601.098,56€ referente a subsídios ao investimento de ativos fixos tangíveis e intangíveis,

classificados em POC-Educação como proveitos diferidos, foram reclassificados, em SNC-AP, na rubrica

outras variações no património líquido.

1.2.2 Divulgações necessárias quanto às quantias comparativas reclassificadas

Não foram ajustados os dados comparativos. Foi elaborado o quadro de ajustamentos de transição

indicado em 1.2.1.

1.2.3 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não sejam disponíveis para uso.

Apresenta-se no Quadro seguinte a desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em
depósitos bancários.

31/12/2018 31/12/2017

Caixa 0,00 0,00
Depósitos à ordem no Tesouro 453.828,63 430.686,34

Depósitos bancários à ordem 90.453,32 49.562,86

TotI 544.281,95 480.249,20



2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E

ERROS

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euros, constituindo esta a moeda funcional e de

apresentação. Neste sentido, quando aplicável, os saldos em aberto e as transações em moeda

estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data

de fecho para os saldos em aberto e á data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidas na demonstração dos

resultados no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou em “Juros e gastos

similares suportados” se desfavorável, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos

ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favorável ou “Outros gastos ou perdas” se desfavorável,

para todos os outros saldos e transações.

Ativos intangíveis (NCP 3)

Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzidos

das amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Observa-se o disposto na respetiva NCP, na medida em que só são reconhecidos se for provável que

deles advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado, sejam controláveis e

se possa medir razoavelmente o seu valor.

Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo

inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando ncorridos. Os

gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu

desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado

venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são

registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de

utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o previsto no Classificador Complementar

2 — Cadastro de vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento,

desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo ou períodos de vigência dos

contratos que os estabelecem, tendo em consideração à sua obsolescência ou outro desgaste que

ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação são casuisticamente justificadas as

razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos intangíveis adquiridos até 31/12/2017 foram

alteradas para as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido.



As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a
diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na data de alienação ou abate, sendo
registadas como “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Ativos fixos tangíveis (NCP 5)

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e
das perdas por imparidade acumuladas.

O custo de um bem do ativo fixo tangível é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) For provável
que fluirão benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; (b) O custo ou
justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade.

Quando um ativo fixo tangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo
inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

As depreciações de ativos fixos tangíveis são calculadas, após o início de utilização, pelo método da
linha reta em conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2 — Cadastro de vidas úteis
dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem
contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração à sua obsolescência ou outro
desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação são casuisticamente
justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos fixos tangíveis adquiridos até 31/12/2017 foram
alteradas para as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido.

O período de vida útil estimado para cada classe de ativos foi estabelecido conforme informação
abaixo:

Vida útil
(anos)

Edifícios e Outras Construções 50

Equipamento Básico 10

Ferramentas e Utensílios reduzido valor unitário 1

Equipamento Administrativo 5

Outros ativos fixos tangíveis 8

Não foram apuradas depreciações por componentes, tendo os terrenos sido divulgados em separado

com base em cálculos devidamente documentados.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em
que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos

adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são
integrados no [tem de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não são
depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.



Os ganhos e perdas resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis (mais e menos valias) são

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver

reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item

“Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos

valias, respetivamente.

Locações (NCP 6)

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos

contratos em causa e não da sua forma.

Os contratos de locação em que a Entidade age como locatário são classificados como (i) locações

financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes

à posse ou como (ii) locações operacionais se tal não acontecer.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes

responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, o custo é

registado no ativo, a correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros incluídos no

valor das rendas e a amortização/depreciação do ativo, calculada conforme descrito acima, são

registados como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas referentes a bens adquiridos neste

regime são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam,

numa base linear, durante o período de vigência do contrato.

Imparidade de ativos fNCP 9)

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que

indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é

efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado seja superior à sua quantia

recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na

rubrica “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)”, ou na rubrica

“Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)”, caso a mesma respeite a ativos não

depreciáveis.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda

líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades

independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de

uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo. A quantia recuperável é

estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de

fluxos de caixa à qual o ativo pertence.



A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se
conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram e é
reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra referida. A reversão da perda por
imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou
depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores.

Inventários (NCP 10)

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda
por imparidade por depreciação de inventários.

Rendimentos de transações com contraprestação (NCP 13)

O rendimento com contraprestação compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a
receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rendimento com
contraprestação é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e
descontos.

Observou-se o disposto na NCP 13, dado que o rendimento só foi reconhecido por ter sido
razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as
contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se
periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os
dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de
os receber.

Rendimentos de transações sem contraprestação (NCP 14)

Um influxo de recursos de uma transação sem contraprestação que não sejam serviços em espécie,
que satisfaça a definição de ativo deve ser reconhecido como tal quando, e somente for provável que
os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço fluam para a entidade e o justo valor do ativo
possa ser mensurado com fiabilidade.

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de
que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos 05 requisitos para o
receber.



Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis

estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base

sistemática para resultados à medida que decorre o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios correntes (rendimentos sem contraprestação) destinam-se à cobertura de gastos,

incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos

são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

No que respeita às propinas e para efeitos de apresentação das demonstrações financeiras procede à

sua especialização económica, imputando aos rendimentos do próprio exercício 4/12 do valor total e

os restantes 8/12 são diferidos através de uma rubrica de diferimentos passivos (Rendimentos a

reconhecer).

Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes (NCP 15)

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar

obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e

montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura

sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência. As provisões são revistas na data

de cada demonstração da posição financeira e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa

data.

Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência

somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não

totalmente sob o controlo da entidade.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são

objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos

passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais

acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade; ou (ii) obrigações

presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é

provável que um fluxo de recursos que afete benefícios económicos seja necessário para liquidar a

obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os

mesmos objeto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando

benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação.

Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio (NCP 16)

As transações em moeda estrangeira são registadas, no momento do reconhecimento inicial na moeda

funcional, pela aplicação à quantia da moeda estrangeira da taxa de câmbio entre a moeda funcional e

a moeda estrangeira à data da transação.



As diferenças de câmbio resultantes da liquidação ou do relato de itens monetários a taxas diferentes
das que foram inicialmente registadas durante o período, ou relatadas em demonstrações financeiras
anteriores são reconhecidas nos resultados do período em que ocorrem.

Acontecimentos Após a Data do Balanço (NCP 17)

Acontecimentos após a data do balanço, favoráveis ou desfavoráveis, são os que ocorrem entre a data
do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, pelo órgão de
gestão (data em que são disponibilizadas para conhecimento de terceiros).

Os acontecimentos que proporcionem prova de condições que existiam à data do balanço dão lugar ao
reconhecimento de ajustamentos, os que surgirem após a data do balanço não dão origem a quaisquer
ajustamentos, mas se forem materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Instrumentos financeiros (NCP 18)

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal
diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade
acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. Este corresponde ao
seu custo amortizado.

Os instrumentos negociados em mercado líquido e regulamentado são mensurados ao justo valor,
sendo as variações deste reconhecidas por contrapartida de resultados.

A Caixa e depósitos bancários incluem caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os
descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo
corrente”. Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de
fecho.

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu custo amortizado.

Benefícios dos empregados (NCP 19)

Os benefícios a curto prazo dos empregados incluem ordenados, subsídio de férias e de Natal,
contribuições para a segurança social e eventuais prémios.

De acordo com a legislação laboral, o direito a férias e subsídios de férias, vence-se em 31 de
dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos e passivos
correspondentes são reconhecidos como benefícios de curto prazo, no período em que os serviços
foram prestados.



Divulgações de partes relacionadas (NCP 20)

As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar a outra parte, ou

exercer influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e operacionais, ou se

a entidade relacionada e uma outra entidade estiverem sujeitas a controlo comum. As partes

relacionadas incluem:

(a) Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de

um ou mais intermediários, pela entidade que relata;

(b) Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos);

(c) Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que

lhes confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de

qualquer um destes indivíduos;

(d) Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e

(e) Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer

pessoa descrita nas alíneas (c) ou (d), ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência

significativa.

Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos (NCP 23)

Os investimentos financeiros em subsidiárias e associadas são registados pelo método da equivalência

patrimonial.

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de

aquisição, sendo subsequentemente ajustadas pelas variações dos capitais próprios e pelo valor

correspondente à participação da Entidade nos resultados líquidos das empresas detidas. Qualquer

excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na percentagem detida, à data da

aquisição, é considerado “Goodwill”, sendo reconhecido separadamente no ativo e amortizado por um

período de 10 anos nos casos em que a sua vida útil não pôde ser estimada com fiabilidade. Caso a

diferença seja negativa (“Goodwill negativo”), é reconhecido na demonstração dos resultados.

Quando a proporção da Entidade nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas

excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor

nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa

tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos

uma provisão no item do passivo ‘Provisões’ para fazer face a essas obrigações.

As participações em empresas, inferiores a 20% são reconhecidas ao custo.



2.2 Outras políticas contabilísticas relevantes

- Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Grupo IPG classifica na

rúbrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e

outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de

alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de

financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes,

pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade

operacional. As atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de

investimentos em empresas participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da

venda de ativos fixos tangíveis e intangíveis. As atividades de financiamento incluem, designadamente,

os pagamentos e recebimentos relativos a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e

pagamentos de dividendos.

2.3 Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no

processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias

reconhecidas nas demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com

base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos

eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de

aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações

às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de

forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das

transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras

anexas foram os seguintes:

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;

b) Análises de imparidade de ativos não correntes e ativos financeiros;

c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos, nomeadamente, dívidas a receber de
clientes;

d) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados;

e) Reconhecimento do rendimento associado às propinas;

f) Taxas de execução dos projetos à investigação e ao investimento.



2.4 Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro

seguinte).

A entidade considera não existirem, nesta data, riscos significativos, suscetíveis de provocar

ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas de ativos e passivos até ao final do

período seguinte.

2.6 Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro

seguinte).

As estimativas efetuadas têm por referência a data de relato e são baseadas no melhor conhecimento

existente, na sequência de eventos passados e correntes e nas ações que se planeiam realizar.

Contudo, poderão ocorrer situações futuras que, não sendo previsíveis à data da aprovação destas

demonstrações financeiras, serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de

incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das estimativas

efetuadas.

2.7 Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera

que tenham efeito em períodos futuros

Não ocorreram alterações em estimativas contabilísticas com efeitos no período corrente, ou que se
espera que tenham efeitos em períodos futuros, exceto quanto às já divulgadas nos ajustamentos de

transição.

2.8 Erros materiais de períodos anteriores

Não existem erros com efeito no período anterior (reexpressão retrospetiva), mas simplesmente

ajustamentos de transição, em resultado da alteração do normativo contabilístico de POC Educação

para SNC-AP.



3. ATIVOS INTANGÍVEIS

O Grupo IPG tem como ativos intangíveis apenas programas de computador e sistemas de informação.

Com a adoção pela primeira vez do SNC-AP os programas de computadores e sistemas de informação

foram reclassificados de imobilizações corpóreas para ativos intangíveis.

3.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

3.1.1 Critérios de mensuração, métodos de amortização e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Método de . . . Taxa
Base de mensuraçao . Vida util . -

depreciação depreciaçao

Programas de computador e
custo de aquisiçao Linha reta 3 anos 33,33%sistemas de informaçao

3.1.2 Quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com perdas por

imparidade acumuladas) no início e no final do período, conforme quadro seguinte:

Perdas por Quantia . Amortizações Perdas por QuantiaQuantia Amortizações . Quantiaimparidade escriturada acumuladas Imparidade escrituradabruta inicial acumuladas . bruta final
acumuladas inicial final acumuladas final

Programas de computador e
0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.004,12 -1.879.142,19 0,00 6.861,93sistemas de nformaçao

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.004,12 -1.879.142,19 0,00 6.861,93

3.1.3 ltens de cada linha da demonstração dos resultados em que qualquer amortização de ativos

intangíveis esteja incluída

As amortizações dos ativos intangíveis estão incluídas na linha de “Depreciações, amortizações de

ativos fixos tangíveis e intangíveis” da demonstração dos resultados.

3.1.4 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

3.1.4.1 Quantia escriturada e variações do período, conforme quadro seguinte:

Quantia Transferência . Reversões de . QuantiaRevalorizaçõ Perdas por Amortizaçõesescriturada Adições s Internas à perdas por Diminuições escrituradaes Imparidade do períodoinicial entidade Imparldade final

Programas de
computador e sistemas 4.236,12 6.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.462,69 0,00 6.861,93
de informaç0o

Total 4.236,12 6.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.462,69 0,00 6.861,93

3.1.4.2 Adições, conforme quadro seguinte:

Doaç8o,

herança,
Transferênc legado ou Daç3o em Locaçào Fus8o, cisSo,Internas Compra Cess8o - - - Outras Totalia ou troca perdido a pagamento financeira reestruturaçao

favor do
Estado

Programas de
computador e sistemas 0,00 6088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.088,50
de informaç3o

Total 0,00 6.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.088,50



3.2 Divulgações adicionais

3.2.2 Ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação e inicialmente

reconhecidos pelo justo valor

Não existem ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação.

3.2.3 Divulgações sobre restrições e garantias

Não existem ativos intangíveis cuja titularidade está restringida, nem dados como garantia de passivos.

3.2.4 Divulgações sobre compromissos contratuais

Não existe qualquer quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

3.3 Ativos intangíveis contabilizados por quantias revalorizadas

3.3.1 Por classe de ativos intangíveis

Não existe qualquer classe de ativos intangíveis mensurados pelo método de revalorização.

3.3.2 - Dispositivo legal de suporte

A gestão dos ativos intangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar —

Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, que

integra o SNC-AP (Decreto Lei 192/2015 de 11 de setembro).

3.5 Outras informações

A Entidade é detentora de ativos intangíveis totalmente amortizados que ainda estão em uso.



5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

5.1.1 Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme
quadro seguinte:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Outros ativos fixos tangíveis

Base de mensuração

Custo de aquisição

custo de aquisição

Custo de aquisição

Custo de aquisição

Custo de aquisição

Custo de aquisição

Te ...s e recursos
naturais

Edificios e outras
construções

Equipamento básico

Equipamento de
transporte

Equipamento
administrativo

Outros ativos fixos
tangiveis

Ativos fixos tangíveis
em curso

Quantia
escriturada

inicial

0,00 0,00 800.572,80

5.1.3 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

5.1.3.1 Quantia escriturada e variações do período, conforme quadro seguinte:

Método de . . Taxa
. - Vida util

depreciaçao depreclaçao

Linha reta 50 anos 2%

Linha reta 10 anos 10%

Linha reta 4 anos 25%

Linha reta 5 anos 20%

Linha reta 8 anos 12,5%

5.1.2 Quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada
imparidade acumuladas) no início e no final do período, conforme quadro seguinte:

Perdas por
Quantia bruta Amortizações

imparidade
inicial acumuladas

acumuladas

com perdas por

800.572,80

31.753.920,67

10.821.368,53

Amortizações
Quantia bruta

acumuladas
final

final

Perdas por
imparidade
acumuladas

0,00 0,00

Quantia
escriturada

final

800.572,80800,572,80

8.482.860,98 0,00 23.271.059,69 31.753,920,67 9.173.803,67 0,00 22.580.117,00

10.316.478,91 0,00 504.889,62 11.035.683,96 10.566.838,04 0,00 468.845,92

605.320,25 578.439,91 0,00 26.880,34 577,013,41 565.729,75 0,00 11.283,66

5.845.114,56 5.706.048,19 0,00 139.066,37 5,754.158,55 5.584.406,59 0,00 169.751,96

2.211.278,53 2.090.374,43 0,00 120.904,10 2.125.867,61 2.014.682,76 0,00 111.184,85

0,00 0,00 0,00

Total 52.037.575,34 27.174.202,42

0,00 234.077,03

0,00 24.863.372,92 SZ.281.Z94,03 27.905.460,81 0,00 24.375.833,22

0,00 0,00 234.077,03

Terrenos e recursos
naturais
Edifícios e outras
construções

Equipamento básico

Equipamento de
transporte
Equipamento
administrativo
Outros ativos fixos
tangíveis
Ativos fixos tangiveis
em curso

Quantia Transferência Reversões de
. , Revalorlzaçõ Perdas por Amortizaçoes . . . Quantiaescriturada Adições s internas à perdas por . . Diminuiçoes
. . es . imparidade do penado escriturada finalInicial entidade impanidade

800.572,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.572,80

23.271.059,69 16.156,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -690.942,69 -21,08 22.596.252,16

504.889,62 126.954,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.596,74 -4,35 452.242,67

26 880,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.596,68 0,00 11.283,66

139.066,37 90.840,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.225,01 -180,98 169.501,03

120.904,10 25.243,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.219,96 -23,42 111.903,87

0,00 234.077,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,077,03

Total 24.863.372,92 493.271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -980.581,08 -229,83 24.375.833,22



O valor registado em ativos fixos tangíveis em curso está relacionado com o projeto de Certificação

Energética e decorrer nos SASIPG (234.077,03 euros).

As depreciações do exercício de 2018 registaram um aumento de 47,3% (315.956,05 euros) face ao

exercício imediatamente anterior. Este aumento decorre do ajustamento das vidas úteis dos ativos

fixos tangíveis adquiridos até 31/12/2017 às previstas no Classificador Complementar 2.

5.1.3.2 Adições, conforme quadro seguinte:

Ooaç3o,
herança,

Transferfnc legado ou Dação em Locaçáo Fuslo, cis3o,
internas Compra Cessão Outras Total

ia ou troca perdido a pagamento financeIra reestruturação
favor do
Estado

Terrenos e recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00naturais

Edificiose outras
0,00 16.156,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,24constwçoes

Equipamento básico 0,00 126.954,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.954,14

Equipamento de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00transporte

Equipamento
0,00 90.840,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90840,65administrativo

Outros ativos fiXo5
0,00 25.243,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.243,15tangiveis

Ativos fixos tangiveis
0,00 234.077,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.077,03

Total 0,00 493.271,Z1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.271,21

5.2 Divulgações adicionais

5.2.1 Divulgações sobre restrições e garantias

À data da elaboração do presente anexo, o património, em termos de bens imóveis, registava o

seguinte ponto de situação:

1. Terrenos do Campus Escolar da Quinta do Zambito: O terreno constitui uma parcela única,

registada em nome do Politécnico nas Finanças e na Conservatória. Estão devidamente

identificados e individualmente registados todos os edifícios do campus, existindo em

complemento aos registos oficiais uma planta de conjunto devidamente arquivada.

[forma atual de uso: propriedade em nome do IPG]

2. Serviços Sociais e Residências de Estudantes: O terreno e todos os edifícios estão averbados

nas Finanças em nome do IPG, existindo alem dos registos oficiais, uma planta devidamente

arquivada com a identificação do terrenos e de cada edifício.

Na última reunião realizada na DGTF (Março de 2015), foi acordado que o IPG iria organizar

todo o processo para, em seu nome organizar o processo de registo dos novos edifícios na

Conservatória, seguindo o processo cessão em nome do IPG, atividade esta que está em curso.

Existe auto de cessão, a título precário e gratuito, datado de 8 de Maio de 1978, entre a

Direção Geral do Património e a Escola do Magistério da Guarda, posteriormente

transformada em Escola Superior de Educação, e posteriormente integrada no IPG. Este

contrato de uso refere-se aos terrenos e imóveis existentes na data.



[forma atual de uso: auto de cessão datado de 08/05/19781

3. Escola Superior de Saúde: foi organizado o processo e enviado à DGTF, contendo registos

anteriores, áreas de terrenos e de construção atual, solicitando o correto registo nas Finanças

e na Conservatória e seguidamente que seja elaborado o adequado documento de posse

(propriedade ou uso).

Na última reunião realizada na DGTF (Março de 2015), foi acordado solicitar à ULS, que

proceda ao registo correto do terreno e edifico da ESS, de modo a constituir fração autónoma,

ao que se seguirá a elaboração dos corretos documentos de uso. Não ficou definido se seria

cessão da propriedade ou uso.

O DL n2 99/2001 de 28 de Março, que integra a Escola Superior de Enfermagem no IPG, afeta o

património existente na altura, enquanto se mantiver o uso para o mesmo fim, ao IPG.

[forma atual de uso: Decreto-Lei n2 99/2001, art2 11, n2 3]

4. Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia: a Câmara Municipal de Seia, procedeu, durante

o ano de 2017 à doação e respetiva escritura na Conservatória do Registo Predial de Seia, ao

Instituto Politécnico da Guarda, do terreno onde está construída a Escola Superior de Turismo

e Hotelaria de Seia, inscrito na matriz predial sob o artigo 5.082.

Não existem ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos.

5.6 Outras divulgações

A gestão dos ativos fixos tangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar -

Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimentos que

integra o SNC-AP (Decreto Lei 192/2015 de 11 de setembro).

6. LOCAÇÕES

6.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

6.1.1 Total dos futuros pagamentos mínimos de locação segundo locações operacionais não

canceláveis para cada um dos seguintes períodos:

Pagamentos efetuados acumulados

Período Acumulado Futuros pagamentos mínimos

Valor presente
Valor do Pagamentos Rendas Pagamentos Rendas Até Entre Superior a dos futurosBens locados . . Totalcontrato Minimos contingentes mínimos contingentes 1 ano laS anos 5 anos pagamentos

mínimos

08 QI 56 29.489,28 7.372,20 0,00 16.587,45 0,00 5.529,63 0,00 0,00 5.529,63

BMWSerie
3947976 0,00 0,00 0,00 0,00 4.807,03 32.899,80 1.772,93 39.479,76

Total 68.969,04 7.372,20 0,00 16.587,45 0,00 10.336,66 32.899,80 1.772,93 45.009,39 0,00



9. IMPARIDADE DE ATIVOS

9.1 Critérios desenvolvidos para distinguir ativos no geradores de caixa de ativos geradores de

caixa

Os critérios utilizados são os preconizados na NCP 9. Para efeitos de imparidade tomou-se como base

o mapa de antiguidade de dívidas. Foi mantida a política de apuramento de imparidades praticada em

anos anteriores.

9.2 Ativos não geradores de caixa

Foram identificados índices de imparidade em ativos de contas a receber (cobrança duvidosa),

tendencialmente não geradores de Caixa, face à sua antiguidade de saldos.

9.3 Ativos geradores de caixa - total de perdas por imparidade e reversões

As perdas por imparidade e as reversões de perdas por imparidade reconhecidas durante o período

estão relacionadas com a antiguidade de saldos de contas a receber de clientes e alunos.

Descrlç3o da 31/12/2018 31/12/2017
Unidade

Ativo Natureza Segmento
Geradora Perda por Quantia Perda por Quantia
de Caixa imparidade recuperável Imparidade recuperável

Contas a receber de clientes Ativo Gerador de Caixa N/A 104.376,69 184,50 100.139,63 3.172,28

Contas a receber de alunos Ativo Gerador de Caixa N/A 560.028,53 0,00 438.438,77 0,00

Total 0,00 664.405,22 184,50 538.578,40 3.172,28

As circunstâncias que conduziram ao reconhecimento ou reversão da perda por imparidade estão

relacionadas com o aumento da antiguidade de saldos a receber de clientes e alunos e com a cobrança

de saldos que pela sua antiguidade estava total ou parcialmente cobertos por perdas de imparidade,

respetivamente.

10. INVENTÁRIOS

10.1 Inventários

- Os inventários não con5tituem um elemento material nas demonstrações financeiras, tendo sido

mensurados pelo custo médio ponderado.



- Não existem inventários escriturados pelo justo valor, nem pelo justo valor menos os custos de
vender.

_____________________________

Imparidade QuantiaQuantia bruta
acumulada recuperável

Mercadorias 12.654,45 000 12.654,45

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 19.668,07 0,00 19.668,07

Total 32.322,52 0,00 - 32.322,52

10.1.1 Movimentos do período, conforme quadro seguinte:

Reversões Outras OutrosQuantia Variaçoes nos .. QuantiaCompras Consumos/ . Perdas por de perdas reduçoes aumentosescriturada , inventários da . . escrituradaliquidas gastos imparidade por de deinicial produçao . . . . final
imparidade inventarios inventarlos

12.044,93 17.527,76 16.475,94 0,00 0,00 0,00 -442,87 0,00 12.654,45

Matérias-primas,
subsidiárias e de 15.776,55 215.647,69 203.945,98 0,00 0,00 0,00 -7.80962 0,00 19.668,07
consumo

Total 27.8Z1,48 233.175,45 220.421,92 0,00 0,00 0,00 -8.252,49 0,00 32.322,52

10.1.3 Quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos ou a qualquer outro contrato.

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

13.1 Divulgações gerais

O rendimento com contraprestação compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a
receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rendimento com
contraprestação é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e
descontos.

Observou-se o disposto na NCP 13, dado que o rendimento só foi reconhecido por ter sido
razoavelmente mensurado, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as
contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se
periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os
dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de
os receber.

Mercadorias



13.1.1 Quantia de cada categoria significativa de rendimento reconhecida durante o período,

conforme quadro seguinte:

31/12/2018

vendas:

Livraria, papelaria 1.096,25

Refeições 220.780,21

Livros e documentação técnicca 18,87

Publicações e impressos 1.997,69

Produtos alimentares e bebidas 4.665,50

Outros 2.027,60

Total 230.586,12

Prestações de serviços:

Vistorias e Ensaios 665,00

Alojamento (mensalidades) 405.268,03

Aluguer de salas 5.222,50

Aluguer de instalações desportivas) 20.478,46

Outros alugueres 55.694,16

Acções de formação 74.179,25

Inscrições em seminários 1.200,00

Protocolos e acordos 24.000,00

Realização de estudos 57.351,85

Análises 11.584,53

Certificações 3.275,39

Monitoria 16.434,10

Sociais, recreativos, culturais e desporto 0,00

Formação Contínua para Professores 2.750,00

Análise de Viabilidade Económica 10.719,00

Concessão de Bares do IPG 19.700,00

Outros Serviços 51.093,96

Total 759.616,23



14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

14.1 Rendimentos sem contraprestaço, conforme quadro seguinte

Rendimento Rendimento
Quantia por Quantia por

- período periodo . . . Adiantamentos
Descriçao . . receber inicio receber final

reconhecido em reconhecido Patr. . . recebidos
periodo periodo

resultados Liquido

Taxas 2.557.763,84 0,00 926.850,60 1.078.196,39 0,00

Multas e outras penalidades 292,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Legados, ofertas e doações 11.779.065,58 189.744,46 0,00 0,00 0,00

Total 14.337.122,41 189.744,46 926.850,60 1.078.196,39 0,00

14.2 Divulgações adicionais

Os resultados provenientes de transações sem contraprestação recebidos no exercício findos em 31 de

dezembro de 2017 e 2018, têm o seguinte detalhe na demonstração de resultados:

_________

31/12/2018 31/12/2017

Impostos contribuições e taxas 2.558,056,83 2.373.102,58

Transferências e subsídios obtidos 11.779.065,58 12.339.119,76

Total 14.337.122,41 14.712.222,34

Apresenta-se o quadro seguinte com a decomposiçào dos diferimentos passivos, comparados com o

ano anterior:

31/12/2018 31/12/2017

Licenciatura (DL n.2 74/2006) 224.064,97 279.075,55

Propinas de pós-graduação 4.680,00 2.400,00

Propinas de mestrado 33.567,88 40.186,90

Propinas de TESP 23.439,74 26.175,82

Propinas aluno internacional 41.726,82 31.613,06

Sub-total 327.479,41 379.451,33

Transferências e subsídios obtidos 387.336,56 206.092,04

Sub-total 387.336,56 206.092,04

Total 714.815,97 585.543,37

Da comparação dos rendimentos de transações sem contraprestação verificamos que no ano de 2018

houve um aumento no que respeita aos rendimentos de impostos, contribuições e taxas, que dizem

respeito essencialmente às propinas pagas pelos alunos.

Relativamente às receitas das propinas de alunos, como o ano letivo não coincide com o ano civil, há

necessidade de efetuar a afetação do proveito ao ano a que as mesmas dizem respeito e

consequentemente efetuar o diferimento. Este diferimento é feito considerando proveito do ano 3

meses e diferido o re5tante valor para o ano seguinte. Assim, como a propina a pagar está dividida em

10 prestações e 4 prestações são devidas até 31 de dezembro de cada ano, são consideradas receita

do ano a 18 e 28 prestações completas e metade da 38 prestação e a outra metade da 38 prestação e a



4 prestação são diferidas para o ano seguinte. Daqui resulta o valor de 327.479,41€ registado na

conta 28291— Rendimentos a Reconhecer — Taxas.

Por outro lado, os rendimentos referentes às transferências e subsídios, no ano de 2018, que se

referem essencialmente às transferências do Estado, tiveram um decréscimo de 472.657,25€, porque

não houve neste ano qualquer reforço orçamental ao Orçamento inicialmente aprovado, o que

implicou que o Instituto Politécnico da Guarda tivesse transitado para 2019, com os encargos da

entidade patronal e retenções, dos vencimentos de dezembro de 2018, por pagar. Esta foi uma

situação que aconteceu pela primeira vez no Instituto Politécnico da Guarda.

Em 31 de dezembro de 2018, as rubricas de Devedores por Transferências e Subsídios decompõem-se

como segue:

Devedores por Transferênclas e subsídios 31/12/2018

Direcção Geral do Orçamento 11.329.704,00

Agência Erasmus 172.380,00

Instituto Politécnico de Portalegre 142.568,00

AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesâo, l.P. 129.978,05

IGFSS-lnst. Gestão Financeira de Segurança Social 93.667,22

Fundação da Ciência e Tecnologia 70.397,68

Município da Guarda 32.500,00

Instituto Politécnico de Sentarem 20.371,94

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 18.104,31

Centro Sportivo Educativo Nazionale — C.S.E.N 17.915,73

Uniwersytet Marã Curie SKL 14.655,00

Instituto Politecnico Castelo Branco 9.672,12

Universidade da Beira Interior 9390,23

Universidade de Aveiro 5.101,94

Kauno Kolegija - University of Applied Sciences 3.280,00

Freguesia da Guarda 3.000,00

Instituto De Emprego e Formação profissional 4.125,17

Instituto Politécnico de Bragança 1.294,24

Ciência Viva 760,00

Associação Nacional de Topográfos 250,00

GISCAD 150,00

Total 12.079.265,63

A receita cobrada em 2018 das instituições identificadas no quadro anterior totaliza 12.079.265,63

euros. Do montante total foram imputados a rendimentos 11.779.065,58 euros (receitas corrente),

114.487,24 euros a transferências e subsídios de capital e 181.244,52 euros foram registados em

rendimentos a reconhecer. Os restantes 4.468,29€ dizem respeito a reembolsos/restituições

efetuados e outras regularizações como notas de crédito emitidas.



Reconhecimento do ativo

O Grupo IPG reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver
o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de
reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando,
por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos provenientes de uma transação
sem contraprestação reconhecido como um ativo é reconhecido como rendimento, exceto até ao
ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. Quando a obrigação
que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser reduzida a quantia do passivo
reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução.

Mensuração inicial do ativo

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser inicialmente mensurado
pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos
para a entidade).

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1 Divulgações para cada classe de provisões, conforme quadro seguinte:

Quantia Aumentos QuantIaOutros Total . Outras Total dasescriturada Reforçot quantia Utillzações Reversões . . . escriturada
aumentos aumentos dIminuições dimmulções

InicIal descontada final

Processos Judiciais
202.644,43 210.500,84 0,00 0,00 210.500,84 0,00 0,00 0,00 0,00 413.145,27em curso

Outras provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 202.644,43 210.500,84 0,00 0,00 210.500,84 0,00 0,00 0,00 0,00 413.145,27



As provisões constituídas no âmbito de processos judiciais em curso registaram um aumento de

210.500,84 euros no exercício de 2018, o que se traduziu num valor escriturado final de 413.145,27

euros. Apresenta-se o mapa seguinte com os passivos contingentes à data do relato:

31/12/2018

Proc. N9 05655/09 14.963,95

Proc. Na 12668/15 14.963,95

Proc. N 09750/13 30.000,01

Proc. Na 487/14.4BECBR 30.000,01

Proc. Na 652/15.7BEC[B 30.000,01

Proc. Na 194/16.3BECBR 30.000,01

Proc. Na 250/16.8BEcTB 30.000,01

Proc. N 1993/16.BEPRT 22.716,48

Proc. Na 10/17.9BEcBR — provisão criada em 2018 30.500,78

Proc. Na 378/18.OBECTB— provisão criada em 2018 30.000,01

Proc. Na 383/18.6BECTB— provisão criada em 2018 30.000,01

Proc. Na 518/18.9BEcBR— provisão criada em 2018 30.000,01

Proc. N 387/18.9BECTB— provisão criada em 201$ 30.000,01

Proc. N 285/18.6BECBR— provisão criada em 2018 30.000,01

Proc. Na 3$4/17.O6BECBR-A— provisão criada em 201$ 30.000,01

Total 413.145,27

15.2 Divulgações adicionais para cada classe de provisões

Provisões

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar

obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e

montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura

sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.

15.3 Divulgações para cada classe de passivo contingente à data de relato

- Projetos de investigação comparticipados por fundos públicos e comunitários

Os gastos incorridos relativos a projetos de investigação subsidiados são suscetíveis de verificação

pelas entidades financiadoras.

Não são esperadas correções a esses gastos e consequentemente aos ganhos reconhecidos. Eventuais

correções decorrentes dessa verificação, a existirem, não serão relevantes



17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

17.1 Autorização para emissão

A data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão foi 30 de novembro de
2019, pelo Conselho de Gestão.

17.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data de relato

Não foram recebidas informações após a data de relato (mas antes das demonstrações financeiras
serem autorizadas para emissão) acerca de condições que existiam à data de relato, pelo que não
foram efetuadas quaisquer divulgações que se relacionassem com essas condições.

17.3 Acontecimentos após a data de relato que não deram lugar a ajustamentos

Não temos conhecimento de acontecimentos após a data de relato que dessem origem a
ajustamentos às demonstrações financeiras.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

18.1 Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas

contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a

compreensão das demonstrações financeiras

Ver informação divulgada no quadro de ativos e passivos financeiros.

18.2 - Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros,
conforme notas seguintes

18.2.1 - Ativos financeiros:

Apresenta-se no quadro seguinte a posição dos ativos financeiros, comparados com os do ano
anterior:

31/12/2018 31/12/2017

Clientes, contribuintes e utentes 673.507,00 608.837,94

Outras contas a receber 82.096,07 2.133,26

Outros ativos financeiros 500,00 0,00

Total 756.103,07 610.971,20



Clientes, contribuintes e utentes

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica de clientes, contribuintes e utentes decompõem-se como

segue:

Descrição 31/12/2018 31/12/2018

Dívida

Clientes c/c 259.715,88 128.965,68

Alunos 1.078.196,39 1.018.450,66

Total da divida bruta 1.337.912,27 1.147.416,34

Imparidade

Clientes dc -104.376,69 -100.139,63

Alunos -560.028,58 -438.438,77

Total das imparidades -664.405,27 -538.578,40

Total da dívida líquida 673.507,00 608.837,94

Todas as dívidas em mora há mais de 12 meses (alunos: 560.028,58 euros e clientes: 104.376,69 euros)

são consideradas de cobrança duvidosa e são constituídas perdas por imparidade pelo valor total da

dívida.

O Grupo IPG todos os anos envia para clientes e alunos avisos a solicitar o pagamento das dívidas e

relativamente aos alunos há processos que se encontram em execução fiscal junto da Autoridade

Tributária.

Outras contas a receber

O saldo da conta de outras contas a receber (11.734,16 euros), diz respeito a valores por receber no

âmbito de parcerias/projetos conjuntos com as entidades seguintes:

31/12/2018

Centro Sportivo Educativo Nazionale 5.650,75

Banco Santander Totta 3.300,00

Instituto Politécnico de Leiria 1.150,00

Outros devedores 1.633,41

Total 11.734,16

Esta rúbrica inclui ainda, acréscimo de rendimentos provenientes do alojamento de alunos, os quais

são faturados no momento da sua cobrança (70.361,91 euros).

Outros ativos financeiros

Na rubrica de outros ativos financeiros estão registadas cauções a clientes (500,00 euros).



182.2 Passivos financeiros:

Apresenta-se no quadro seguinte os passivos financeiros reportados a 31 de dezembro de 2018,

comparados com os do ano imediatamente anterior.

31/11/2018 31/12/2017

Fornecedores 34.175,33 10.942,31

Fornecedores de investimento 234.077,03 0,00

Outras contas a pagar 1.870.664,55 103.541,29

Outros passivos financeiros 82.472,51 0,00

Total Z.221.389,42 114.483,60

Fornecedores

A dívida a fornecedores diz respeito a faturas ainda não satisfeitas ou a bolsas de estágios que só

terminam em 2019.

Fornecedores de investimento

A dívida a fornecedores de investimento está relacionada com os ativos fixos tangíveis em curso que

decorre do projeto de Certificação Energética.

Outras contas a pagar

O valor de outras contas a pagar inclui a estimativa dos gastos com férias e subsídio de férias, relativa

a direitos adquiridos em 2018, que vão ser pagos em 2019 (1.801.497,12 euros) e outros acréscimos
de custos relacionados com água, eletricidade e outros fluídos referentes a consumos de 2018, cuja

emissão da fatura é de 2019 (56.302,25 euros).

Outros passivos financeiros

Na rubrica de outros passivos financeiros estão registadas cauções de fornecedores (82.472,51 euros).

18.3 Bases de determinação do justo valor (e.g. cotação de mercado, quando ele existe, ou a
técnica de avaliação) para todos os ativos financeiros e passivos financeiros mensurados ao justo
valor.

Os ativos e passivos financeiros estão ao valor nominal que, sendo realizáveis ou exigíveis,

respetivamente, a curto prazo, corresponde ao seu custo amortizado.



18.5 Divulgações para cada classe de ativos financeiros transferidos para uma outra entidade em

transações que não se qualificaram para desreconhecimento.

Não estão reconhecidas quantias de ativos e de quaisquer passivos transferidos para uma outra

entidade em transações que não se qualificaram para desreconhecimento.

18.6 Divulgações sobre ativos dados em garantia, como colateral de passivos ou passivos

contingentes.

Não existem ativos financeiros dados, em penhor, promessa de penhor ou outra forma de garantia,

como colateral de passivos ou passivos contingentes.

18.19 Riscos relativos a ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade

O principal risco que pode vir a afetar a quantia, o momento e segurança de fluxos de caixa futuros, é

apenas o Risco de crédito.

18.21 Identificação das partícipações de capital em entidades que não sejam subsidiárias,

associadas ou entidades conjuntamente controladas

Existe uma participação financeira de 49,0% na MagicKey com sede social no edifício do IPG, cuja

informação está divulgada na nota das participações financeiras.

19. BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS

19.3 Divulgações de partes relacionadas

Não existem benefícios pós-emprego para as pessoas chave da gestão. Os benefícios do período estão

relatados no quadro dos benefícios dos empregados.

19.7 Benefícios dos empregados reconhecidos

O Grupo IPG reconhece um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a

pagar no futuro e um gasto quando a entidade consumir os benefícios económicos decorrentes dos

serviços prestados em troca de benefícios dos empregados.

Os benefício5 aos empregados incluem salários, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou

Segurança Social, subsídio de Férias e de Natal e quaisquer outros benefícios adicionais decididos

pontualmente.



Apresenta-se um quadro síntese dos benefícios dos empregados reconhecidos como gastos do período
e seu comparativo:

31/12/2018 31/12/2017

Remunerações dos órg3os sociais 395.33285 393.959,60

Remunerações do pessoal 10.352.710,94 10.211.021,57

Encargos sobre remunerações 2.416.059,45 2.391.831,22

Acidentes no Trabalho 3.128,72 118,01

Outros gastos com o pessoal 36.815,00 28.472,91

Outros encargos Sociais 71.409,36 0,00

Total 13.275.456,32 13.025.403,31

Da análise dos gastos com pessoal, dos anos de 2017 e 2018, verificamos que no ano de 2018 houve
um aumento dos gastos com pessoal, no valor de 248.248,26€. Este aumento ficou a dever-se a vários

fatores, nomeadamente, ao descongelamento das progressões nas carreiras dos funcionários, à
contratação de 13 novos assistentes operacionais, ao aumento do salário mínimo nacional, etc.

Para melhor otimização de recursos humanos, algum pessoal não docente (nomeadamente assistentes

operacionais e pessoal técnico superior), embora afeto aos Serviços Centrais do IPG, trabalham para
todas as unidades orgânicas que o integram. Por outro lado, o pessoal docente, embora se encontre
afeto a determinada Escola, é integrado numa Unidade Técnico-Científica, estrutura transversal de
coordenação científica e pedagógica.

Os Serviços de Acão Social do IPG estão vocacionados para assegurar as funções relacionadas com a
Acão social escolar. Os SAS/IPG gozam de autonomia administrativa e financeira e dispõem de serviços
administrativos próprios, sem prejuízo de poder partilhar serviços e instalações do Instituto com o

objetivo de se racionalizarem recursos humanos e financeiros.



O número de efetivos de pessoal docente e não docente reportado a 31 de Dezembro de 2018

pertencentes à entidade-mãe é:

a em Funções a em Funções Comissio de
Cargo

Públicas por Públicas a Serviço no
TOTALGrupo/cargo/carreira! Modalidades Político!

tempo termo ãmbito da TOTAL
de vinculação Mandato

indeterminado resolutivo certo LVCR

M F M F M F M F M F

Dirigente superior de 12 grau a) 1 1 O 1

Dirigente superior de 22 grau a) 1 1 1

Dirigente intermédio de 12 grau 1 O 1 1

Dirigente intermédio de 22 grau 1 O 1 1

Dirigente intermédio de 32 grau 2 2 O 2

Técnico Superior 8 20 8 20 28

Assistente técnico, técnico de nível
9 32 9 32 41

intermédio, pessoal administrativo
Assistente operacional, operário,

15 23 O O 15 23 38
auxiliar

Informático 6 2 6 2 8

Docente Ensino Superior Politécnico 73 68 24 25 97 92 190

Docente Ensino Superior Politécnico -

15 11 26
em acumulação
Educ.lnfância e Doc. do Ens. Básico e
Secundário

Total 2 O 111 145 39 36 2 2 154 183 337

Observações: no estào registados nestes quadros, 8 funcionários, que se encontravam ausentes, à data de 31-12-2018.

1. José Carlos Miranda/ Licença sem vencimento;

2. António Leão/Licença sem vencimento;

3. Maria Regina Gomes Gouveia (Comissão de Serviço);

4. Sérgio Duarte/Cedência de Interesse Público;

5. Sónia Hortênsia Moreira Marques ausentes há mais de 6 meses/JM;

6. José Tobias Alferes Vermelho_ Mobilidade;

7. Luís Brígida/ Junta Médica - ausentes há mais de 6 meses/JM;

8. Cristina Maria Tomás Leal_ Mobilidade.



O número de efetivos de pessoal não docente reportado a 31 de Dezembro de 2018 pertencentes à
entidade controlada é:

aem CTem
Funções Funções Comissão de

. . , . . CTnoambitoRelaçao juridica de emprego! Cargo / Nomeaçao Publicas por Publicas a Serviço no
do Código do Totalcarteira / grupo definitiva tempo termo âmbito da

Trab 1h
indeterminad resolutivo LVCR

a o

o certo

Dirigente superior O

Dirigente intermédio 1 1

Técnico Superior 3 3

Assistente técnico 3 3

Assistente operacional 37 37

Informático O

Docente Ensino Superior Politécnico O

Outro Pessoal O

Total O 43 O 1 O 44

20. DIVULGAÇÕES DE PARTES RElACIONADAS

20.1 Listagem de entidades controladas:

Apresenta-se quadro com a lista das entidades relacionadas e principais indicadores financeiros

relacionados com as mesmas.

Indicadores financeiros

I Custo de Capitais . PartIclpaçoEntidades . . . Resultados Ativoparticipaçto aquislçao proprios MEP

MagicKey 49,0% 49,00 89.025,02 -8.701,22 92.421,99 43.622,26

Em 31 de Dezembro de 2018 o Grupo P6 detinha uma participação de 49% do capital na Empresa

MagicKey que está registada no Balanço Consolidado pelo método da equivalência patrimonial.

No quadro seguinte apresentamos os ajustamentos registados nos anos 2017 e 2018.

Descrição 31/12/2018 31/12/2017

Capital 5ubscrito 49,00 49,00

Participação de capital 32.536,86 0,00

Suplementos 0,00 30000,00

Ajustamentos
- 11.036.40 - 32.536,86

Total 43.622,26 62.585,86



Controlo:

% Controlo % Controlo
Entidades Sede Controlo final

direto indireto

MagicKey Edifício P0 490% 49,0% 49,0%

20.2 Transações de partes relacionadas, conforme quadro seguinte:

Apresenta-se o Quadro com transações e saldos com partes relacionadas.

Saldos a 31/12/2018 Transações em 201$

Saldos a Saldos a
Entidades Acréscimos Rendimentos Gastos

receber pagar

MagicKey 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00

Natureza das transações

Natureza Tipo de Quantia % total Saldo fim Termos e
Entidades

relacionamento transações transaç3o transações período condições
Conhecimento

Protocolo de
Geoparque - cientifico e 0,00 0,00 0,00 Protocolo

cooperaçao
tecnoiogico

20.3 Pessoas chave da gestão

As remunerações agregadas de pessoas chave da gestão e o número de indivíduos, determinados

numa base de equivalência a tempo inteiro, que recebam remuneração dentro desta categoria,

mostrando separadamente as classes principais das pessoas chave da gestão e incluindo uma

descrição de cada classe, estão relatados na nota 19.7.

Os gastos com o pessoal chave da gestão estão identificados na nota correspondente ao benefício dos

empregados.

O conselho de gestão do IPG, desde 01/01/2018 a 02/12/2018 foi constituído pelo presidente do IPG,

Prof. Doutor Constantino Mendes Rei, o Vice-Presidente Prof. Doutor Gonçalo José Poeta Fernandes, o

administrador do IPG, Eng. Manuel Paulo Ferreira Fragoso, o administrador dos Serviços de Acão

Social, Dr. António José Martins Afonso e a técnica superior Dr.9 Nélia Maria Pinheiro Martins, na

qualidade de membro com competência nos domínios da gestão, escolhido e nomeado pelo

presidente do IPG, em conformidade com o artigo 41., n.2 1, alínea e) dos Estatutos do IPG. Nas faltas

e impedimentos do presidente do IPG assumirá as funções de presidente do conselho de gestão o vice

presidente Prof. Doutor Gonçalo José Poeta Fernandes.

A partir de 03/12/2018 a 31/12/2018 o Conselho de Gestão do IPG passou a ser constituído pelo

Presidente Prof. Doutor Joaquim Manuel Fernandes Brigas, o Vice-Presidente Prof. Doutor Carlos

Manuel Gonçalves Rodrigues, a administradora do IPG Dr. Nélia Maria Pinheiro Martins e o Dr.

António José Martins Afonso Diretor de Serviços de Alojamento e Alimentação.



Nos Estatutos acima referenciados estão previstas três direções de serviços, e duas divisões,

encontrando-se preenchido apenas o lugar de Diretor dos Serviços Académicos e o lugar de Chefe de

Divisão Financeira.

20.4 Empréstimos que não estejam disponíveis a pessoas que não sejam pessoas chave da gestão
e empréstimos cuja disponibilidade não seja conhecida pelo público

Relativamente a cada uma das pessoas chave da gestão e cada membro próximo da sua família:

- Não foram atribuídas quaisquer quantias a título de empréstimos durante o período, nem existe

qualquer quantia de saldos de fecho de contas a receber ou a pagar

23. OUTRAS DIVULGAÇÕES

Divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

23.1 Estado e outros entes públicos

O detalhe da rúbrica de EOEP (passivo) em 31 de dezembro de 2018 é o seguinte:

Descrição 31/12/2018 31/12/2017

Retenção de impostos sobre rendimentos 182.039,00 0,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 24.732,61 26.094,32

Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de
246.027,67 0,00saude

Total 452.799,28 26.094,32

As retenções de IRS e as contribuições para a Segurança Social e CGA evidenciam as

retenções/contribuições efetuadas no mês de dezembro de 2018 e pagas em janeiro de 2019.

O valor do IVA diz respeita á declaração periódica referente ao 42/trimestre de 2018 e foi liquidado no

mês de fevereiro de 2019.

23.2 Diferimentos (Ativo)

A decomposição desta rúbrica é a seguinte:

Descrição 31/12/2018

Seguros 12.441,42

Licenciamento Software 28.443,19

Outros diferimentos 1.000,00

Saldo ano anterior 1.940,44

Total 43.825,05



23.3 Património líquido

Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no período em cada uma das rubricas do

património líquido:

Descriçâo 31/12/2018 31/12/2017

Património / capital 16.105.506,04 16.105.506,04

Reservas 0,00 946.613,88

Resultados transitados -14.324.992,97 -14.477.937,34

Ajustamentos em ativos financeiros 32.177,68 0,00

Outras variações no património líquido 20.916.879,93 0,00

Total ZZ.7Z9.570,68 2.574.182,58

O património líquido da Entidade registou um aumento de 20.155.388,10 euros que decorre,

essencialmente das conversões de saldos no âmbito da aplicação pela primeira vez do SNC-AP.

23.4 Fornecimentos e serviços externos

Esta rúbrica tem a desagregação seguinte

Descriçâo 31/12/2018

Serviços especializados 664.983,48

Materiais de consumo 120.316,57

Energia e fluidos 612.859,31

Deslocações, estadas e transportes 114.931,49

Serviços diversos 240.078,42

Total 1.753.169,27

Os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um aumento de 61.075,59 euros, que corresponde a

um acréscimo de 3,6%.

23.5 Transferências e subsídios concedidos

A decomposição desta rúbrica é a seguinte:

Descrição 31/12/2018

Bolsas entregues a alunos 59.648,67

Instituições da Uniâo Europeia 38.315,00

Outros (Valores inferiores a 5.000,00€) 241.134,97

Total 339.098,64



23.6 Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos, em 2018, totalizam 954.804,46 euros e aumentaram 26,9%

(+202.505,18 euros) face a 2017. Estes rendimentos dizem respeito, essencialmente, a subsídios ao

investimento imputados ao exercício (730.635,04 euros).

23.7 Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas registaram uma diminuição de 18,8% (-19.743,66 euros) e decorrem, na sua

maioria, de devoluçào de transferências e subsídios obtidos e quotizações. Em 2018, esta rubrica

atingiu o montante de 85.182,06 euros.

23.8 Juros e gastos similares suportados

A decomposição desta rúbrica é a seguinte:

Descrição 31/12/2018

Serviços bancários 16.702,33

Outros 597,82

Total 17.300,15

23.9 Demonstração dos fluxos de caixa

Desagregaço dos movimentos ocorridos nos exercícios de 2017 e 2018:

Descrição 31/12/2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 277.796,68

Fluxos de caixa das atividades investimento (b) -213.763,93

Fluxos de caixa das atividades financiamento (cl 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 64.032,75

Caixa e seus equivalentes no início do período (d) 480.249,20

Caixa e seus equivalentes no fim do período (e) 544.281,95

variação de caixa e seus equivalentes (e-d) 64.032,75

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Grupo P6 classifica na

rúbrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e

outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de

alteração de valor é insignificante.

O caixa e seus equivalentes compreendem o valor dos depósitos à ordem. Assim, o total de Caixa e

seus equivalentes em 31 de dezembro 2018 ascende a 544.281,95 euros, representando um acréscimo

de 64.032,75 euros.



O valor registado em Outros recebimentos/pagamentos (11.717.786,82 euros) inclui 11.421.546,89

euros de transferências e subsídios obtidos.

Guarda, 30 de novembro de 2019

O Responsável pela elaboração: A Administradora O Órgo de Gestão: Conselho de Gestão

Em 30 de novembro de 2019 Em 30 de novembro de 2019



DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Entidade Grupa IPG - Grupo Instituto Politécnico de Guarda NIPC: 600 023 265

Demonstração da desempenho arçamental em 31 de dezembm de 2018 Eums

RUBRICA RECEBIMENTOS 2010 2017 RUBRICA PAGAMENTOS 2818 2017

486.249,28

376 846,49

0,00

103.402,71

15.013.379.85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.486.102,56

0,00

12.013.378,00

11.307.433,40

11,329,704,00

22.229,48

0,00

0,00

35.500,00

574.431,21

51 515,00

1.019.823,46

94.073,14

ode g.rãncb anterior

Operações orçamentam 1)

Restituição da saldo operações arçamentais

Operações de tesourada [AI

Receite coerente
Receita ttscet

impostos dimtos

tmpostos indiretos

Csnthbuições para sistemas de proteção social e sabsistemee de sente

Tesas, moitas e outras penalidades

Rendimentos de propriedade

rransterénctas correntes

Admieistreçbes Pdbtices

Administração Central - Estada

Administração Central - Outras entidades

Segurança Social

Administração Regional

Administraçãa Lacei

Esterior- UE

Outras

Vende de bens e semiças

Outras receitas correntes

Receia de eeptbl t

Vende de bens de innestimenta

Treneteriecies de cepltet

Adminietregões Pdbtices

Administração Central - Estado

Administração Cestrai - Outras entidades

Segurança Saciei

Administração Regional

Administração Local

Eotehar- LIS

Outras

Outras receitas de capital

Repesição não ebeboen eee pegemeetce

Ri

Ril

R12

R2

R3

R4

RO

ROl

RS1 1

RS1 2

RS1 3

R514

ROlO

R52

R53

R6

R7

R8

R9

ROl

RS1 1

R912

R91 3

R91d

R81 5

R82

R83

RiO

R11

R12

R13

3np.ee corrente

Jespesas cem e penneat

Remunerações certas e pemranertes

Abaros venõveis au eventuais

Segurança Saciei

õguisição de bens e semiças

Juras e outms encargos

rrensteréecias correntes

Administrações Pdbtices

Administração Certrai - Estada

Administração Contrai - Outras entidades

Segurança Saciei

Administração Regional

Administração Lacei

instituições sem tins iucretiuas

pemçies

Outras

Subsidias

Dutras despesas correntes

Seepese de epitei

lnvestimvniv

rreesterêectee de cepttet

Administraçães Públicas

Administração Central - Estado

Administração Central - Outras entidades

Segurança Social

Administraçãa Regional

Administração Lacei

tnshtuições sem fins lucrativos

Pamilies

Outras

Outras despesas da capital

Dl

Dli

012

013

02

03

04

Ddl

0411

0412

0413

0414

0415

042

043

044

05

06

07

DO

081

0811

0812

0913

0814

0915

092

083

084

09

010

011

15324448,17

12.019.020,26

10.312.373,72

186 115,83

2 320 536,71

1.988848,84

0,00

394.098,09

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.391,95

281.391,64

38.315,00

0,00

123.173,48

2.fl0,31

252.776,3 1

6,00

0,00

0,00

0,00

S,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

11.026,02

11.026,82

0,00

11.026,82

0.00

0,00

0,00

0,00

SOU

0,00

0.00. . .
Recette etetiea [2) 15.624.405,67

Receita não eScUna [3) 0,00

Receita com ativas francairos 0,00

Receita com passivos financeiros 0,00

Seme [d][1]+[2[+[3) 16.001.202,10

Operações de teseereria [B[ 392.736,89

Despesa etetina [5) 10.077.624,49

Despesa não efetive [6) 0,00

Despesa com essas Erenceiras 0,00

Despesa com passivas financeiras 0,00

Soma [7)=(5)v[5[ 15.577.624,40

Operações de leseeraria [C) 407.361,33

Setda pera e gerência engaiole 542.407,90

Operações arçementeis [1 = [d]-]7[ 453.827,68

Operações de tesouraria ]D[=[A]v]B[-[C[ 88.780.27

Salde global [2)- [5) 46.781,19

Guarda, 30 de novembro de 2019

O Respansdvei pela elaboração A Administradora
Em 30 de novembro da 2019

J

Despesa pdmãha

Saida corrente

Saido da capiieel

Saido primáda

Receita total [1) + [2) v [3]

Despesa total [5] v [6)

15577.624,48

288.530,56

-241.749,49

46.751,19

16001.252,16

15.577.624,48

O Órgãs da Gestãa Conselho de Gestão
Em 30 de novembro de 2019

rLÀJ s4J

L 9a._si n&CJt
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR NATUREZA

ErrLdade Grupo IPG - Grupo Inslitulo Polilõceico da Guarda NIPC 600 023 265
Demonslração do desempenho orçamenlal em 31 de dezembro de 2018 buros

RUBRICA LIQUIDAÇÕES 2018 2017 RUBRICA OBRIGAÇÕES 2018 2017

11L711.7I — DeepeacoemnO. 6,00

Ri ReceIta fiscal 0,00 Dl Despesas com o pessoal 0,08

Ril Imposlos diretos 0,00 011 Remunerações certas e perrnanenles 0,00

R12 Impostos indirelos 0,00 012 Abonos vanãveis ou eventuais 0,00

R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsisternas de saúde 0,00 013 Segurança Social 0,00

R3 Taaas. multas e outras penalidades 0,00 D2 Aquisição de bens e serviços 0,00

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 03 Juros e outros encargos 0,00

R0 Traesferéectas correntes 1.045,50 D4 Transferéectas correntes 0,00

ROl AdmInistrações Públicas 0,00 041 Administrações Públicas 0,00

R51 1 Administração Central - Estado 0,00 0411 Administração Central - Estada 0,00

R512 Adminislração Central - Outras entidades 0,00 0412 Adminislraçõo Central - Oulras entidades 0,00

R513 Segurança Social 0,00 0413 Segurança Social 0,00

R514 Adminislração Regioeal 0.00 0414 Administração Regional 0,00

R515 Administração Local 0,00 0415 Adm.nislração Local 0.00

R52 Exterior- UE 0,00 042 Instituições sem tins lucrativos 0,00

R53 Outras 1.045,50 043 Familias 0,00

R6 verdade bens e serviços 117.489.24 044 Outras 0,00

R7 Outras receitas correntes 1.182,02 05 Subsidias 0,00

R.c.fta de captbl 06 Ostras despesas corre 1 000

R8 Vend d ba d est rr 1 000 Despesa de capttia 0,00

R0 Transferânclas de capital 0,00 07 Investimento 0,00

ROl Administrações Públicas 0,00 DO Transferõncias de capttal 0,00

ROl 1 Administroçoo Central - Estado 0,00 081 Administrações Públicos 0,00

R912 Administração Central -Outras entidades 0.00 0011 Administração Central - Estado 0,00

R913 Segurança Social 0,00 D912 Administração Central - Outras enlidades 0,00

R914 Administração Regional 0.00 D813 Segurança Social 0,00

R915 Administraçao Local 0,00 0814 Administração Regional 0,00

R92 Exterior- UE 0,00 0915 Administração Local 0,00

R93 Outras 0,00 002 Instituições sem fins lucrativas 0,00

RiO Outras receitas de capital 0,00 083 Familias 0,00

Ri 1 R.poe4ço fio ebeõdae es. ptn.eti.
‘

2500000 D04 O tra DOO

09 Outras despesas de capital 0,00

ReceIta eletiva t2] 144.716,76 Despesa efattva LO] 0,00

Receita não efetiva [3] 0,00 Despesa não efetina LO] 0,00

R12 Receita com anos financeiras 0,00 010 Despesa com ativos f,navceros 0,00

R13 Receita com passinos financeiros 0,00 ii Despesa com passinos financeiros 0.00

ReceIta total L4N1]’-t21*L3] 144.716,76 — Despesa total [7]=[5]*(5j 0,00

Guarda, 30 de novembro de 2019

O Responsánel pela elaboração. A Administradora O Õrgão de Gestão: Conselho da Gestão
Em 30 de novembro de 2019 Em 30 de nanenrbro de 2019
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Relatório de Atividades e Gestão Consolidado 2018 do IPG/SAS 
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Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO META 2018 TAXA     
REALIZAÇÃO

Incrementar o sucesso escolar e a qualidade dos serviços prestados

Realizar a avaliação interna da oferta formativa

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

Aprofundar as relações com parceiros estratégicos intensificando a participação do IPG em projectos de desenvolvimento regional, na oferta 
formativa em parceria e nas formações profissionalizantes

Promover a mobilidade internacional das pessoas e dos saberes

Reforçar a qualificação do corpo docente

ANO:2018

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Instituto Politécnico da Guarda

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

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 30.0

1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG Peso: 40.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Número de docentes em programas de mobilidade  
internacional (IN + OUT) 66.00 66.00 70.00 5.00 40 63.0 97.1 Não Atingiu

Número de discentes em programas de mobilidade  
internacional (IN + OUT) 171.00 211.00 190.00 15.00 40 260.0 128.9 Superou

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

99.00 129.00 110.00 10.00 20 112.0 100.0 Atingiu

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

Nº de participações com comunicação em eventos 
científicos internacionais 63.00 76.00 75.00 10.00 100 97.0 116.0 Superou

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

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2018-
19 11.00 13.00 12.00 2.00 40 13.0 100.0 Atingiu

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2018-
19 298.00 264.00 280.00 25.00 60 345.0 114.3 Superou

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

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito 
do SIGQ 80.00 77.80 80.00 5.00 100 71.4 95.5 Não Atingiu

R2
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Objectivos Operacionais

Eficiência Peso: 40.0

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

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou 
internacionais no ano 2018 93.00 128.00 100.00 10.00 50 118.0 108.0 Superou

Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de 
revistas indexadas 19.00 18.00 19.00 3.00 50 16.0 100.0 Atingiu

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

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

20.00 33.00 30.00 10.00 40 27.0 100.0 Atingiu

Receitas brutas previstas resultantes dos projetos 
em parceria (milhares de euros) 1498.00 1123.00 1200.00 200.00 40 1038.0 100.0 Atingiu

Nº de novos protocolos celebrados 42.00 33.00 30.00 5.00 20 80.0 250.0 Superou

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

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

54.50 59.80 61.00 2.00 60 71.0 113.1 Superou

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

21.80 12.20 15.00 2.00 40 13.8 100.0 Atingiu

Qualidade Peso: 30.0

1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar Peso: 50.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados 
em cursos de 1º ciclo no ano n / nº de alunos 
inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= 
duração curso  / nº de alunos inscritos no 1º ano - 
1ª vez "n" anos antes, com n= duração curso 

69.70 68.10 70.00 3.00 100 74.3 101.9 Superou

2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados Peso: 50.0

INDICADORES 2016 2017 META 2018 Tolerância Valor Crítico PESO RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  
questionário à(s) Biblioteca(s) 3.70 .20 30 3.5 100.0 Atingiu

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  
questionário aos bares 3.70 .20 40 3.5 98.6 Não Atingiu

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  
questionário sobre o alojamento 3.70 .20 30 3.2 91.9 Não Atingiu

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Dirigentes - Direcção superior * 20.0 13.0 12.0 1.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16.0 6.0 4.0 2.0

Técnico Superior * 12.0 31.0 39.0 8.0

Assistente Técnico * 8.0 49.0 43.0 6.0

Assistente Operacional * 5.0 80.0 76.0 4.0

R2
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Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

Docentes 15.0 199.0 221.0 22.0

378.0 395.0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO PLANEADOS (EUROS) EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de Funcionamento 16588011 15907040 680971

Despesas c/Pessoal 13570587 12819026 751561

Aquisições de Bens e Serviços 2303724 2227598 76126

Outras Despesas Correntes 402450 607639 205189

Despesas Restantes 311250 252776 58474

PIDDAC

Outros Valores 252776 252776

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 16588011 16159816

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 32.7 Superou
1: Reforçar o grau de internacionalização do IPG 45.0 Superou

2: Aumentar o número de participações em eventos cientificos internacionais com apresentação de comunicação 23.0 Superou

3: Reforçar a oferta formativa Cursos Curta Duração: CTeSP 22.0 Superou

4: Implementação/desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de  Qualidade 19.0 Não Atingiu

Eficiência 46.0 Superou
1: Aumentar o número de artigos publicados em revistas internacionais 31.0 Superou

2: Aumentar as parcerias e projetos com outras instituições e empresas 52.0 Superou

3: Melhorar a qualificação do corpo docente, aumentando a % de docentes com grau de doutor e especialistas 32.0 Superou

Qualidade 30.0 Atingiu
1: Manter ou melhorar as taxas de sucesso escolar 51.0 Superou

2: Melhorar o grau de satisfação da população escolar com os serviços prestados 49.0 Não Atingiu

NOTA EXPLICATIVA

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2017 31/12/2018

370 379
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TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL NOTA FINAL

108.500

Indicadores Fonte de Verificação

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

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

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

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais UDI/EscolasI/EscolasI/EscolasI/Escolas

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2018-19 Serviços Académicos

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2018-19 Serviços Académicos

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ GAQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2018 UDI/EscolasI/Escolas

Nº de artigos publicados no 1º ou 2º quartil de revistas indexadas UDI/EscolasI/Escolas

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

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

Nº de novos protocolos celebrados GAP

Indicadores Justificação do Valor Crítico

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

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

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

Nº de participações com comunicação em eventos científicos internacionais

Nº de CTeSP em funcionamento no ano letivo 2018-19

Nº de alunos inscritos em CTeSP no ano letivo 2018-19

Taxa de execução das auditorias internas no âmbito do SIGQ

Nº de artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais no ano 2018

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

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

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

Nº de novos protocolos celebrados

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

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

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados em cursos de 1º ciclo no ano 
n / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= duração 
curso  / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= 
duração curso 

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário à(s) Biblioteca(s)

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário aos bares

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário sobre o 
alojamento
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Indicadores Fonte de Verificação

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

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

Taxas de sucesso escolar: Nº de alunos diplomados em cursos de 1º ciclo no ano 
n / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= duração 
curso  / nº de alunos inscritos no 1º ano - 1ª vez "n" anos antes, com n= 
duração curso 

Serviços Académicos

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário à(s) Biblioteca(s) GAQ

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário aos bares GAQ

Grau médio de satisfação dos utentes aferido por  questionário sobre o 
alojamento GAQ
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