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NOTA DE ABERTURA DO PRESIDENTE
O Presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) apresenta este documento ao Conselho
Geral e à comunidade académica com o objetivo de constituir o Plano Estratégico (PE) da
Instituição no período 2019-2022. Pretende-se que seja um instrumento fundamental,
considerando a nova reorientação política da estratégia da IES no presente mandato e com base
no programado pelo Governo Português, em particular no contrato de Legislatura 2020-23, a
Estratégia Europa 2020, entre outros documentos orientadores da estratégia e ação no ensino
superior.
O plano estratégico de uma IES tem de ser um instrumento prospetivo no sentido de nortear o
processo de gestão e a projeção de cenários de futuro, antecipando as respostas possíveis e
mais adequadas aos desafios e oportunidades. Neste âmbito, solicita-se o envolvimento e
empenho de toda a comunidade académica neste projeto comum pelo que é necessário
comunicar bem este PE, que se suporta na visão e na orientação estratégica do IPG. Este plano
representa a orientação estratégica global, que deve servir de base ao planeado e programado
para cada Escola e Serviço do IPG, cuja visão, objetivos estratégicos e operacionais devem ser
realinhadas com os definidos neste PE.
Este documento pretende mobilizar e motivar todas as pessoas que contribuem para a
concretização da missão do IPG, promovendo uma maior aproximação entre os objetivos
organizacionais e os objetivos pessoais. A procura de uma cultura e clima organizacional forte
no IPG pode ser reforçada pela estratégia aqui partilhada, que pretende cultivar valores mais
humanos e de sustentabilidade na Instituição.
A apresentação e comunicação desta estratégia do IPG e dos seus princípios será essencial para
conseguir obter envolvimento e compromisso de todos neste processo de institucionalização.
Assume-se, assim, o interesse de partilhar com todos a nossa estratégia, pois a nossa IES é o
nosso Projeto comum.
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I. ENQUADRAMENTO E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
O IPG é uma Instituição de Ensino Superior (IES) de direito público e caracteriza-se pela
diversidade das suas Unidades Orgânicas (UO), que possuem uma história e identidade próprias.
No cenário atual importa compreender esta multiplicidade, mas também aprofundar a coesão
do IPG, sobretudo a nível dos processos de decisão interna e da afirmação da sua imagem
pública, pelo que se desenvolve este PE.
O IPG deve desenvolver uma capacidade de intervenção eficiente na sua comunidade académica
e projetar-se institucionalmente, cada vez melhor, a nível nacional e internacional. Com este
propósito definem-se objetivos que serão determinantes para a desejada afirmação e regular
funcionamento, a nível de:
 Gestão integrada de recursos, nos planos patrimonial e financeiro, através da promoção
de novas formas de colaboração e da definição de normas de funcionamento mais
eficientes;
 Reforço do setor administrativo e das suas chefias, com valorização do pessoal nãodocente, a melhoria gradual das competências técnicas de gestão e a qualificação e
profissionalização dos recursos humanos;
 Difusão de comunicação com base numa informação adequada de estudantes, docentes
e funcionários sobre as decisões tomadas;
 Decisões eficazes, tornando mais ágeis e menos demorados os procedimentos
administrativos;
 Consolidação de infraestruturas tecnológicas partilhadas por todas as UO;
 Assistência médica especializada, a funcionários e a docentes no campus do IPG, através
de acordos a celebrar com o Ministério da Saúde.
Este PE do IPG encontra-se alinhado com o contrato de legislatura entre o Governo e as IES
Públicas para o período 2019-2022, que tem por base 4 dos desafios que Portugal enfrenta para
garantir um processo efetivo de convergência com a Europa até 2030, designadamente:
1. Alargar a base social de participação no ensino superior para uma sociedade baseada no
conhecimento;
2. Diversificar e especializar o processo de ensino/aprendizagem no ensino superior,
intensificando a atividade de I&D;
3. Empregar melhor, com mais e melhor integração entre educação, investigação e inovação
e articulação com as empresas, o tecido produtivo e a administração pública;
4. Reforçar e expandir a internacionalização do ensino superior e das atividades de I&D.
Pág. 11 de 45

PLANO ESTRATÉGICO DO IPG | 2019 - 2022

Neste sentido, e em termos estratégicos, é importante que a IES assuma uma resiliência ativa
com vista a diagnosticar e a aproveitar as oportunidades e desafios globais, bem como a mitigar
as dificuldades e ameaças do contexto regional e nacional. Neste processo destaca-se o papel
dos recursos humanos melhor qualificados, que podem antecipar os cenários e propor a
adequada afetação de recursos com vista à sua otimização.
De facto, o planeamento estratégico desenvolve um processo sistemático para gerir as
mudanças e procura criar o melhor futuro coletivo possível na comunidade, sobretudo numa
perspetiva de médio e de longo prazo. O planeamento estratégico deve ser um instrumento de
gestão fundamental para orientar a IES e o desenvolvimento da sua atividade, tendo por base o
conhecimento do contexto envolvente e apresentando ações estratégicas orientadoras do seu
rumo para alcançar as metas e os seus objetivos estratégicos.
Os projetos e atividades a desenvolver neste período enquadram-se nos objetivos estratégicos
do IPG, com base nas orientações resultantes de uma visão negociada e partilhada entre os
agentes educativos, em correspondência com o Programa do Governo (contrato de legislatura
entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior Públicas para o período 2019-2022) e as
respetivas políticas para a área do Ensino Superior promovidas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). São igualmente consideradas as recomendações da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e o conjunto de recomendações
apresentadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com
o objetivo de reforçar o desempenho e o impacto, numa perspetiva internacional e num
contexto multidisciplinar, das atividades das IES e das instituições de I&D.
O presente PE do IPG visa, assim, estabelecer as orientações e as ações para o desenvolvimento
dos projetos e das atividades a desenvolver pelas suas UO, diversos gabinetes e serviços. A
estrutura e organização deste PE permite aos vários agentes da comunidade académica interagir
com vista à construção de uma missão e visão partilhadas, bem como às diversas entidades
relacionadas com o IPG, e ao público em geral, conhecer os eixos de atuação e as ações definidas
para este período.
Neste contexto, a Presidência do IPG pretende potenciar as sinergias da articulação interna
entre as 4 UO de Ensino e os gabinetes funcionais, de modo a serem convertidas numa maior
capacidade interventiva e empreendedora, com vista a contribuir para a melhor preparação
para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas, bem como para promover o
desenvolvimento do interior numa abordagem integral, numa colaboração próxima e
envolvente com os parceiros considerados estratégicos da região.
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Neste âmbito, o PE começa por efetuar um enquadramento (diagnóstico do ambiente externo
e do interno) e, de seguida, define os objetivos, desenvolve as estratégias e avalia o nível de
cumprimento em função de resultados.
O IPG integra as seguintes UO: Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESECD);
Escola Superior de Saúde (ESS); Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG); Escola Superior
de Turismo e Hotelaria (ESTH). As principais áreas científicas dos ciclos de estudos (CE) são:
Ciências da Educação; Ciências da Cultura e da Comunicação; Artes, Humanidades e Línguas;
Engenharia e Tecnologia; Eletrotecnia e Informática; Ciências Exatas e Experimentais; Ciências
Económicas e Empresariais; Ciências da Saúde; Hotelaria, Turismo e Desporto.
O IPG tem ainda duas unidades funcionais (UF) de apoio à atividade académica e de serviços à
comunidade académica: Serviços de Ação Social (SAS); Biblioteca (BIPG). Os SAS são o serviço
do IPG vocacionado para assegurar as funções da ação social escolar. Ainda neste âmbito, a
criação de um fundo de Apoio Social para estudantes do IPG pretende ser complementar às
funções atuais dos SAS. A sua atividade visa melhorar as condições de sucesso escolar mediante
a prestação de serviços diversos e a concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de
estudo, alimentação, cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde (enfermagem, consultas
médicas e de Psicologia), atividades culturais e desportivas.
A metodologia utilizada para a elaboração deste plano estratégico visa construir um modelo de
apoio à constituição das três partes principais: caraterização da instituição; objetivos
estratégicos, indicadores de análise. Pretende-se, assim, compreender o que se deseja realizar
neste período em apreço, no âmbito dos eixos de atuação do IPG, e as razões para a escolha da
melhor estratégia para conseguir resultados de competitividade e sustentabilidade a médio e
longo prazos. Enquanto IES de ensino superior público apresenta, como se observa,
seguidamente, na apresentação da sua missão, uma perspetiva de atuação centrada na
prestação de serviços aos seus estudantes e aos diversos stakeholders da comunidade interna e
externa, que pretende uma atuação impactante na academia e na sociedade.

Pág. 13 de 45

PLANO ESTRATÉGICO DO IPG | 2019 - 2022

1. Enquadramento e organização institucional
Os Estatutos do IPG em vigor foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de
setembro. A estrutura orgânica atual assenta ainda num sistema de diversos órgãos: Conselho
Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a
Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante. Integra atualmente 4 UO de ensino e uma
unidade de investigação com o principal objetivo do prosseguimento da política de investigação
e produção científicas na IES. No quadro atual, é essencial promover a maior articulação entre
as UO para criar sinergias internas, de modo a potenciar a criação de cursos através da
articulação de áreas científicas fundamentais (ACF) nas quais existam recursos docentes
qualificados e/ou especializados. De facto, a oferta formativa do IPG é considerada diminuta,
pois possui apenas 19 licenciaturas e 12 mestrados, desempenhando, contudo, um papel
decisivo na qualificação dos recursos humanos, em diversas áreas de educação e formação, bem
como no desenvolvimento económico, social, científico e cultural da região das Beiras e Serra
da Estrela, em particular.
No atual ciclo de governação do IPG (2019-2022) pretende-se aumentar e melhorar o
envolvimento de parceiros estratégicos nas diferentes atividades desenvolvidas e o
fortalecimento de relações com as IES congéneres, nacionais e internacionais, articulando
interesses a nível formativo e de investigação e publicação científicas, bem como a promoção
de projetos empreendedores para valorização das áreas de atividade de vocação do IPG.
A análise da envolvente externa do IPG é importante para identificar a realidade atual e prever
as tendências futuras. As mudanças devem ser identificadas e aproveitadas pela IES
(oportunidades) ou, se necessário, mitigadas (ameaças). Esta envolvente contextual é de
natureza diversa (político-legal, científica e tecnológica, económica e sociocultural) e, de forma
mais direta ou indireta, afeta o IPG, bem como a envolvente regional, que é a envolvente mais
próxima e que interage mais diretamente com a comunidade do IPG, influenciando a sua oferta
e procura formativas, condicionando fortemente a IES.
Neste sentido, a análise interna tem como objetivo identificar os aspetos internos do IPG a
maximizar (pontos fortes) ou minimizar (pontos fracos) com o intuito de responder melhor a
desafios da envolvente externa. Os pontos fortes e fracos dependem da estrutura e da
organização dos recursos disponíveis, os quais têm de ser cada vez mais otimizados com base
numa estratégia organizacional competitiva e sustentável. Assim, nesta análise é útil identificar
as debilidades internas e as dificuldades que condicionam o normal funcionamento e o
desenvolvimento da IES. Em contraponto, as forças internas resultam da boa gestão dos
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recursos e das capacidades existentes, por sua vez, dependem de uma liderança forte e
partilhada nas áreas consideradas estratégicas.
Consequentemente, e com base na análise da envolvente externa e do contexto interno do IPG,
devemos identificar as ameaças e as oportunidades relativamente ao período do presente PE.
Trata-se de identificar e priorizar os fatores exógenos que podem afetar o cumprimento dos
objetivos definidos neste plano. Por outro lado, as oportunidades podem constituir boas
hipóteses ao nível externo para gerar vantagens competitivas importantes para consolidar o IPG.

1.1 Missão
A missão apresenta a razão de existência e o desígnio de uma organização. Assim, constata-se
que o artigo 1.º dos Estatutos do IPG define o Instituto como “… uma instituição de ensino
superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do
conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da
ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação
orientada e do desenvolvimento experimental.” Refere-se também que “O IPG promove a
mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como internacional,
designadamente no espaço europeu de ensino superior e na comunidade de países de língua
portuguesa.” Por sua vez, o n.º 3 deste artigo indica que o IPG “… participa em atividades de
ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimentos, assim como
de valorização económica do conhecimento científico”. Resumindo, o IPG tem como missão
qualificar profissionais através de programas de formação de qualidade reconhecida pelas
aprendizagens e que sejam geradores de competências para o desenvolvimento de
conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional
para a região e o país.
A missão pretende projetar o IPG para se tornar numa instituição produtora de conhecimento
e inovação com relevância cultural, económica e social. A base da sua atuação está nas
atividades de formação e investigação, que deve ser relevante para a sociedade a estes três
níveis e, assim, contribuir para o bem-estar dos cidadãos, na região da Guarda, em particular,
mas também com implicações no plano nacional e mesmo internacional.

1.2 Visão
Por sua vez, a visão pode ser descrita como uma hipótese do futuro desejado para o IPG. O texto
declarado pela IES pode assentar em motivações e esforços dos vários stakeholders, das equipas
de colaboradores internos e através da adequada afetação e gestão de recursos existentes na
organização. De uma forma realista e adequada, considera-se que a visão do IPG consiste em
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ser reconhecido como referência no processo de desenvolvimento regional, através do
contributo dos seus diplomados pela competência profissional, pela capacidade de serviço à
sociedade e atitude ética, contribuindo para soluções competitivas e sustentáveis num
contexto global.
No seguimento, assume-se que o IPG pretende, no futuro, ser identificado pela qualidade da
formação e empregabilidade dos seus diplomados, pela relevância da produção científica e
transferência de conhecimento para a região e país, podendo contribuir para um
desenvolvimento sustentável.

1.3 Valores
As organizações possuem valores próprios que as caraterizam, baseados no seu percurso
evolutivo. Mas, também, pelo modo como se posicionam face aos desafios futuros e às
respostas pretendidas no quadro dos seus valores organizacionais.
A análise da envolvente do IPG tem como objetivo identificar e prever as alterações que se estão
a produzir e a orientação das tendências. Por fim, importa destacar os valores fundamentais da
sua cultura organizacional, que podem representar as convicções liderantes em cada ciclo, que
devem motivar e orientar a postura da maioria das pessoas da organização, contribuindo para a
unidade interna e a coerência do trabalho e, assim, atingir a excelência do serviço. No âmbito
da atividade regular do IPG interage-se com a sua comunidade interna e com a comunidade
envolvente, criando uma cultura própria dinâmica em resultado das relações estabelecidas e
consolidadas, que devem ter por base valores essenciais de: equidade, integridade e
responsabilidade; competência, qualidade e procura constante da excelência; inovação,
criatividade e empreendedorismo; pluralismo, partilha e coesão.
O IPG pretende ser reconhecido, cada vez mais, como um dos vetores decisivos do
desenvolvimento regional, sobretudo pelos seus valores e pela competência pessoal e
profissional dos seus diplomados, de modo a contribuírem ativamente para a solução dos
problemas da região, num contexto globalizante. Deste modo, interage-se com a comunidade
envolvente e, através de uma gestão interna eficiente dos seus recursos, potencia o valor
acrescentado para o desenvolvimento da região em que se insere. Neste sentido, procura
adequar a sua ação de forma a permitir a participação empreendedora de todos, num modelo
de cooperação com empresas e outras organizações públicas ou privadas, procurando o
necessário equilíbrio com sentido de responsabilidade por um mundo mais sustentável,
apoiando-se na flexibilidade organizacional, criatividade e inovação e, simultaneamente,
apoiando-se num espírito livre e de pensamento crítico.
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1.4 Análise SWOT
Num cenário mais amplo exige-se maior rigor e sustentabilidade por parte das IES, que permita,
designadamente, diversificar as fontes de financiamento e os serviços prestados. Neste
contexto, os desafios são os de qualificação, redução de custos e ganhos de produtividade,
procurando fortalecer redes de cooperação e a efetiva articulação com o sistema produtivo,
bem como promover sinergias e redes de colaboração ativas com as outras IES. No contexto
vigente exige-se a otimização dos recursos disponíveis, nomeadamente no que diz respeito à
maior eficácia e eficiência dos diversos serviços, bem como à competência, qualificação e
especialização do corpo docente, quer na lecionação nas diferentes UO, quer na prestação de
serviços à comunidade, com ênfase na investigação produzida e transferência de conhecimento.
O diagnóstico da realidade atual do IPG, quer no panorama regional e nacional, quer
internacional, constitui-se como um instrumento estratégico integrado para o processo de
melhoria contínua da sua área de atuação, precedendo assim à necessária reflexão dos
stakeholders num processo alargado de autoavaliação, quer da sua envolvente externa quer do
seu contexto interno.
Assim, a análise dos fatores externos pode permitir identificar e prever alterações de conjuntura
(político-legal, científico-tecnológica, sanitária, económica e sociocultural, entre outras) para
ajudar a monitorizar melhor o plano do IPG, bem como o seu previsível impacto positivo
(oportunidade) ou negativo (ameaça). Por sua vez, a análise interna tem como objetivo
identificar características inerentes ao IPG que se devem ser maximizadas (pontos fortes) ou
minimizadas (pontos fracos) com o intuito de enfrentar e responder aos desafios colocados pela
realidade da envolvente. Neste sentido apresenta-se a análise SWOT na tabela 1.
COMPONENTES

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Existência de redes entre o IPG, as IES do Brasil e dos PALOP com o objetivo de
potenciar a sua cooperação em torno da cultura e Língua Portuguesa

Diversidade de áreas de educação e formação e complementaridade de projetos
educativos das Escolas
Desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia de Qualidade, permitindo
monitorizar processos e gerar indicadores para a ação

PONTOS FORTES

Capacidade instalada de Laboratórios com equipamento e competências técnicas para
prestarem serviços acreditados à comunidade
Apoios e sistemas eletrónicos de gestão documental e plataformas de suporte às
atividades de formação, investigação e organização interna.
Bom relacionamento na comunidade académica, entre docentes e estudantes,
caracterizada por uma grande proximidade e solidariedade
Diversidade de recursos endógenos de cariz patrimonial (naturais e culturais) da região
que podem potenciar desenvolvimento sustentável
Estrutura e cultura organizacional madura com recursos humanos qualificados e
capazes de adaptação em ambientes dinâmicos
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Limitações do nível da procura estudantil a nível nacional
Fraco reconhecimento do valor das redes de antigos estudantes do IPG e da promoção
da formação ao longo da vida
PONTOS FRACOS

Nível de desenvolvimento insuficiente da marca IPG e de estratégias de comunicação
e marketing mais assertivas

Existência da Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)
com uma estrutura e organização a potenciar para a valorização do IPG
Posicionamento geográfico na região da Serra da Estrela e rede de acessibilidades
no eixo Bragança-Castelo Branco.
Nível de especialização do corpo docente em algumas áreas fundamentais dos CE
Desenvolver projetos de permuta de conhecimentos (técnicos e pedagógicos) entre
docentes do IPG e de fortalecimento de redes com outras IES nacionais (ex. Projeto de
Inovação Pedagógica/Formativa, que inclui 14 IP)
Promover programas de investigação em parceria que visem a contratação de
investigadores e de projetos colaborativos entre IES e empresas
OPORTUNIDADES

Aproveitar os programas de mobilidade internacional dos docentes, não docentes e
discentes para a qualificação técnica e científica e de promoção da I&D
Criar um portfólio de serviços diversos e oferta de formação direcionados para o meio
empresarial regional e nacional e à comunidade envolvente
Reforçar a formação ao longo da vida e as competências desenvolvidas em várias áreas
de educação e formação
Diversidade da oferta de CTeSP adaptados ao mercado de emprego da região
Aproveitar os programas de âmbito nacional e internacional de apoio a I&D
Aumento de concorrência a nível nacional pelos mercados estudantis emergentes dos
Países de Língua Portuguesa
Reduzido número de unidades curriculares (UC) lecionadas em Inglês, que podem
debilitar a internacionalização do IPG

AMEAÇAS

Falta de normalização da afiliação da produção científica (ex: publicações) no sentido
de valorizar e quantificar a investigação aplicada do IPG
Escasso aproveitamento do investimento para o desenvolvimento sustentável e
competitivo do interior, devendo assegurar maior transparência, equidade e rigor na
gestão do financiamento público
Crise económica e social, a nível nacional e internacional, resultante de contextos de
mudança e de ameaças de crises sanitárias (COVID-19) e de migrações
Tabela 1 – Análise SWOT à envolvente do IPG

A elaboração desta análise SWOT, que caracteriza a atual envolvente interna do IPG, bem com
a identificação das oportunidades e das ameaças da sua atual envolvente externa, têm como
propósito sensibilizar, no âmbito da elaboração deste PE, os potenciadores da estratégia
estabelecida, bem como os seus elementos condicionadores, por poderem potencialmente
influenciar a execução da estratégia aqui definida. É no cenário apresentado na análise SWOT
que será importante compreender o nível de alinhamento da realidade institucional com a
orientação estratégica definida.
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2. Orientação estratégica
Os objetivos devem ser formulados tendo em conta as oportunidades e os pontos fortes que
podem ser potenciados, ajudando também a mitigar os pontos fracos e as ameaças de contexto.
Assim, os objetivos gerais do PE devem ser convertidos em objetivos operacionais, de modo a
responder às políticas públicas em vigor, designadamente aos critérios e às diretrizes da A3ES e
da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Assim, dado o contexto socioeconómico atual, complexo e em rápida mudança, quer de
organização do sistema de ensino superior, quer da orientação das restantes políticas públicas
direcionadas, sobretudo, para a garantia da qualidade no ensino superior, deve-se orientar os
esforços do IPG para a satisfação das necessidades e expetativas de todos os seus membros e
dos grupos de interesse.
Neste sentido, a auscultação e participação dos vários stakeholders na construção da estratégia
para o IPG, para o período de 2019-2022, deve ajudar a desenvolver uma estrutura lógicodedutiva a partir da missão da IES até ao nível dos indicadores operativos, conforme ilustrado
na figura 1.

Figura 1 - Planeamento estratégico do IPG (2019 – 2022)
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Após a assunção das opções estratégicas pela Presidência do IPG, o PE define os objetivos a
desenvolver, estruturados de forma orgânica e de modo a articular melhor os seus recursos,
competências e capacidades, em torno de 5 eixos estratégicos:
I. Ensino;
II. Investigação, Desenvolvimento e Inovação;
III. Internacionalização;
IV. Comunicação e Comunidade;
V. Organização e Gestão Interna.
O documento estratégico de suporte ao modelo de gestão do IPG, neste período quadrienal,
deve conter a apresentação dos principais objetivos operacionais e ações a realizar. Estes
objetivos são formulados de modo a poderem ser operacionalizadas as análises de resultados
obtidos em cada eixo de atuação, através de um conjunto de indicadores, por âmbito de
atividade, para permitir monitorização e avaliação constantes de base anual.
De facto, compete ao IPG desenvolver os necessários mecanismos de autoavaliação do seu
desempenho institucional. A apresentação e aprovação deste PE constitui uma das medidas
mais importantes para se promover a monitorização, avaliação e acompanhamento do seu
desempenho e da concretização da sua visão e estratégia estratégica para 2022. É um
documento com uma dimensão mais genérica da gestão estratégica, incluindo a missão, a visão
e os valores organizacionais, que se pretendem concretizar em 16 objetivos operacionais e
traduzidos pelos indicadores chave de desempenho associados aos objetivos operacionais, que
permitirão medir o grau de cumprimento da estratégia organizacional.
Para cada eixo são enquadrados os respetivos objetivos estratégicos, nos quais são
apresentadas as atividades a desenvolver nas UO e/ou serviços funcionais do IPG. Em termos
globais, os objetivos estratégicos do IPG refletem-se também no Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR), que constitui um instrumento de ajuda à gestão, concebido para
analisar e avaliar o desempenho dos serviços. Este é o quadro referencial sobre a atuação da
Instituição e serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da aferição
da sua concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados num ciclo de gestão.
Tendo presente a orientação do IPG, apresenta-se o mapa da estratégia (figura 2), de seguida,
suportado na sua missão e visão, com o intuito de estruturar os objetivos principais dos 5 eixos
assumidos na estrutura organizacional, de modo a expor a ordenação dos 16 objetivos
estratégicos, com a finalidade de comunicar, de modo sintético, a sua orientação estratégica.
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O IPG pretende ser identificado pela qualidade da formação e empregabilidade dos seus
diplomados, pela relevância da produção científica e transferência de conhecimento para a região e
país, podendo contribuir para um desenvolvimento sustentável.
INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO

OE1 Criar e adequar
programas de
formação

OE1 Consolidar a
investigação científica
e aplicada

OE1 Participar em
atividades
internacionais de
ensino

OE1 Reorganizar o
sistema de
comunicação
e respetivos fluxos

OE1 Programar a
modernização
administrativa e
técnica

OE2 Avaliar atividades
de ensino e a
qualidade das
aprendizagens

OE2 Promover o
desenvolvimento
sustentável

OE2 Promover a
mobilidade
internacional de
pessoas e a partilha de
conhecimento

OE2 Desenvolver uma
identidade própria e
marca distintiva

OE2 Arquitetar um
modelo eficiente da
organização
do trabalho

OE3 Reforçar a
inovação

OE3 Desenvolver redes
e projetos de
cooperação
internacionais de
investigação

OE3 Promover
eventos
e atividades de
natureza científica e
cultural

OE3 Desenvolver e
adequar
os modelos de
avaliação de
docentes

ENSINO

OE3 Promover a
empregabilidade dos
diplomados

COMUNICAÇÃO E
COMUNIDADE

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO INTERNA

OE44 Assegurar a
manutenção
e desenvolvimento de
infraestruturas e de
equipamentos

Figura 2 - Mapa da orientação estratégica do IPG (2019 – 2022)

Este documento visa constituir-se como um instrumento de gestão estratégica essencial à
melhor direção da Instituição, permitindo orientar a sua ação, monitorizar e avaliar o
desempenho institucional e definir as medidas estratégicas e ações de melhoria que permitem
a sua evolução resiliente. A metodologia utilizada neste trabalho permitiu arquitetar um modelo
de que é útil para permitir a fácil monitorização, avaliação e acompanhamento do
desenvolvimento e da concretização dos objetivos e indicadores definidos. A monitorização
implica a recolha periódica de informação e dados estatísticos para cada indicador definidos no
capítulo III. A avaliação terá, assim, por base a medida dos indicadores e consistirá na avaliação
do grau de concretização de objetivo estratégico e operacional aqui definidos.
A gestão estratégica deve ser encarada numa perspetiva flexível e dinâmica, pelo que a revisão
regular do PE se torna necessária para responder a mudanças constantes do ambiente externo
em que operam as IES. Neste âmbito, é particularmente importante ter presente a avaliação
anual do relatório de atividades do IPG, no qual se apresenta o cumprimento do plano anual, os
desvios e as medidas corretivas propostas com vista à adaptação e desenvolvimento
institucionais.
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II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS
Esta parte do documento estrutura o conjunto de objetivos das 5 dimensões anteriormente
definidas – eixos estratégicos, começando na identificação dos objetivos estratégicos e
evoluindo para a sua conversão em objetivos operacionais.

1. Ensino
A oferta formativa do IPG tem como objetivo principal garantir a qualidade das aprendizagens
dos estudantes e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional relacionada à área de
estudos do curso. Para melhor garantir a empregabilidade, deve-se também refletir sobre as
necessidades do mercado de trabalho no que respeita aos diversos níveis e contextos da
formação, aos recursos docentes existentes e às estratégias de ensino-aprendizagem.
Assim, considera-se a importância de agregação e organização de CE por áreas científicas
fundamentais (ACF), de acordo com os níveis de qualificação e especialização do corpo docente,
bem como de promover novos CE de acordo com as fileiras formativas do IPG e de os articular
com as novas necessidades formativas identificadas a nível regional e nacional, por áreas
setoriais do mercado laboral.
O primeiro eixo estratégico é designado de ENSINO e inclui três objetivos estratégicos para a
ação do IPG:
1. Criação e adequação dos programas de formação;
2. Avaliação das atividades de ensino e da qualidade das aprendizagens;
3. Promoção da empregabilidade dos diplomados.
Na perspetiva de Bolonha, e a nível dos programas de formação, pretende-se:
 Continuar a apostar na formação pós-graduada, reforçando os programas de mestrados
existentes e lançar novas iniciativas de formação nas fileiras de formação existentes no
IPG. Estas formações especializadas devem estar em estreita ligação com as dinâmicas de
investigação científica e as condições pedagógicas e organizacionais existentes,
potenciando uma academia de excelência a nível regional e de referência nacional;
 Estabelecer programas interdisciplinares de licenciatura que articulem áreas de saber do
IPG e que, pelo seu caráter transversal, sejam inovadores e potenciem empregabilidade,
bem como desenvolver colaborações interinstitucionais com IES parceiras;
 Continuar a apostar em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) para diversificar
as áreas de especialização do IPG, mas também potenciando a sua agregação numa escola

Pág. 23 de 45

PLANO ESTRATÉGICO DO IPG | 2019 - 2022

vocacionada para melhor promover a gestão e o desenvolvimento dessa formação
profissional;
 Monitorizar e rever todos os cursos de modo a assegurar que alcançam os seus objetivos
e respondem às necessidades dos estudantes e da sociedade.
A qualidade das aprendizagens depende do nível de intervenção pedagógica e define-se através
da qualidade do trabalho técnico e científico desenvolvido pelo corpo docente. Assim, a adoção
de processos de ensino deve ser cada vez mais baseada na aprendizagem pretendida, no
acompanhamento eficaz e supervisão dos percursos estudantis e, ainda, na maior proximidade
com as boas práticas de investigação e inovação nas áreas de cada curso.
Assim, tendo presente a cultura de avaliação e de qualidade do IPG, pretende-se:
 Desenvolver a avaliação interna e externa da oferta formativa e da qualidade das
aprendizagens pela interpretação da utilidade da formação inicial ministrada;
 Reconhecer que os CE são momentos de processos de formação ao longo da vida, pelo
que o IPG pode desenvolver modalidades de maior ligação ao mundo de trabalho através
dos seus diplomados, promovendo formação contínua para promover mobilidade na
carreira;
 Promover a participação dos vários stakeholders nos processos de avaliação e, em
particular, a dos estudantes no âmbito da reformulação e adequação da oferta formativa,
designadamente através da participação ativa nos Conselhos Pedagógicos;
 Reforçar a estrutura central de certificação e qualidade do Gabinete de Avaliação da
Qualidade (GAQ) e consolidar a implementação do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade (SIGQ);
 Reconhecer qualificações académicas e profissionais, obtidas em aprendizagens prévias
ao ingresso no curso.
A promoção da empregabilidade dos diplomados resultará de uma cultura permanente de
avaliação e de qualidade no IPG, desenvolvendo-se uma formação integral dos estudantes e
facilitando a inserção e o sucesso ao longo da vida ativa, que depende da assunção da prática
da cultura de qualidade por todos no IPG sendo, pois, essencial a consolidação do SIGQ. A
empregabilidade possui múltiplas variáveis, mas depende de algumas mais gerais, tais como:


Consolidar as boas práticas do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) nos
cursos do IPG, sobretudo para melhorar o acompanhamento de diplomados nos
percursos profissionais e, assim, monitorizar a atividade de ensino, quer a nível de
formação inicial quer contínua;
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Identificar e disponibilizar pós-graduações e cursos especializados de curta duração,
bem como cursos em regime de ensino à distância ou misto;



Desenvolver estruturas para comunicação dos vários intervenientes e reflexão conjunta
sobre a oferta formativa e os projetos de cooperação a desenvolver, em particular entre
IES de ensino politécnico, mas também com outros parceiros regionais e nacionais, quer
privados quer públicos;



Promover competências ao nível da cidadania e da autoaprendizagem e incutir espírito
empreendedor e de flexibilidade para melhor adaptação ao mercado de trabalho.

É também importante reportar os referenciais para os SIGQ nas IES, propostos pela A3ES,
relacionados com o eixo estratégico do ENSINO, concretamente:

Referencial 2
Conceção e aprovação da oferta formativa

Referencial 3
Ensino, aprendizagem e avaliação
centrados no estudante

Referencial 4
Admissão de estudantes, progressão,
reconhecimento e certificação

Referencial 5
Monitorização contínua e revisão periódica
dos cursos

A Tabela 2 resume este eixo e visa apresentar a relação entre os 3 objetivos estratégicos
identificados no IPG e respetiva divisão em objetivos operacionais.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Apostar no aumento da formação pós-graduada.

Criar e adequar
programas de formação

Desenvolver mais programas de licenciatura em áreas estratégicas.
Diversificar oferta de CTeSP.
Monitorizar e rever periodicamente os cursos.
Avaliar a utilidade de toda a formação inicial.

Avaliar as atividades de
ensino e a qualidade das
aprendizagens

Promover formação contínua para a mobilidade na carreira profissional.
Garantir os contributos dos stakeholders para a avaliação de cursos.
Reforçar a estrutura de certificação e de qualidade.
Reconhecer qualificações académicas e profissionais.
Melhorar o acompanhamento de diplomados nos percursos profissionais.

Promover a
empregabilidade
dos diplomados

Identificar e disponibilizar pós-graduações e outros cursos de curta duração.
Desenvolver estruturas e projetos de cooperação entre stakeholders.
Promover a cidadania e a autoaprendizagem ao longo da vida para melhor
adaptação ao mercado de trabalho.
Tabela 2 – Eixo estratégico ENSINO
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Acresce ainda que, no âmbito da ação da A3ES, decorre atualmente o 2.º ciclo avaliativo para a
globalidade dos CE (1.º e 2.º ciclos). Por essa razão, há necessidade de reforçar o trabalho de
organização e acompanhamento dos processos de autoavaliação, de visita por Comissões de
Avaliação Externa (CAE) e de acompanhamento da evolução processual de cada CE avaliado.
Assume-se ainda a aposta na adequação e diversificação da oferta dos CTeSP, de acordo com as
orientações da DGES, e de acordo com as necessidades identificadas no tecido produtivo da
região.
A diversificação das formações pós-graduadas e de formações para ativos é igualmente
promovida, sobretudo através da maior colaboração entre UO e a própria UDI, numa particular
aposta inicial na Gestão de Projetos. Esta atividade depende de parcerias com outras IES e com
organismos e empresas dedicadas à formação profissional. Para este efeito, consolida-se a
relação do IPG com a Rede de Ensino Superior das Beiras e Serra da Estrela (REPBSE), pois esta
rede promove a complementaridade na concretização de objetivos comuns, sobretudo pelo
envolvimento de parceiros que melhor articulam em função das necessidades e especificidades
formativas e técnico-científicas de cada área de ensino.
O desenvolvimento integral da formação dos estudantes e a sua inserção na vida ativa deve
constituir uma estratégia forte e dinâmica para responder às diferentes necessidades
identificadas.

2. Investigação, desenvolvimento e inovação
O IPG deve também participar ativamente na estratégia de crescimento inteligente da região
centro e, de modo integrado, contribuir para a investigação e o desenvolvimento e promoção
da inovação através da transferência de conhecimento científico e tecnológico. Esta é a base
indispensável para a ligação com as organizações, induzindo a maiores índices de inovação e
competitividade na região.
É importante dar visibilidade a estas atividades desenvolvidas nos laboratórios e unidades de
investigação do IPG, reforçando a coordenação para a melhor gestão e capacitação para o
trabalho técnico-científico. Também é importante a sua divulgação no seio do IPG e para o
exterior, através de eventos e encontros que promovem o conhecimento dos projetos e do seu
mérito. De facto, a produção de conhecimento através da ciência e da investigação é a força
determinante da inovação e o motor do desenvolvimento cultural, económico e tecnológico.
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Assim, o segundo eixo estratégico INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO é definido
ao nível da afirmação de três objetivos estratégicos:
1. Consolidação da investigação;
2. Promoção do desenvolvimento sustentável;
3. Reforço da inovação.
A investigação científica e a aplicada potenciam, designadamente, as possibilidades de:
 Transferir conhecimento e prestar serviços às organizações, que devem ser inovadores e
contribuir para a transformação das indústrias tradicionais, tornando-as mais resilientes,
inteligentes e criativas;
 Promover as redes de comunicação e melhor articulação com as IES e outras organizações
colaborativas, nacionais e internacionais;
 Dinamizar a participação em conferências nacionais e internacionais, a promoção de
eventos e a publicação de artigos científicos;
 Apoio à formação avançada e contínua dos docentes para reforço da atividade de
investigação, sobretudo nas áreas que são as fundamentais dos cursos do IPG;
 Identificar, concorrer e divulgar fontes de financiamento, programas e concursos
nacionais e internacionais.
O modelo de gestão e desenvolvimento sustentável deve ser o mais participativo possível por
parte dos principais stakeholders regionais, tais como núcleo e associação empresariais, câmaras
municipais, associações de desenvolvimento regional, clusters e outros centros de incubação
empresarial, permitindo também efetivar uma transferência efetiva de inovação para os
agentes económicos da região, contribuindo para a reestruturação e constante adaptação aos
desafios económicos e sociais.
Este objetivo estratégico da promoção do desenvolvimento tem um sentido mais transversal e
implica diversas vertentes, nomeadamente:
 Otimizar sinergias internas e articular e colaborar melhor com a comunidade envolvente,
no âmbito de parcerias estratégicas e redes de conhecimento;
 Impulsionar a UDI como unidade agregadora e dinamizadora das atividades de
investigação e inovação;
 Melhorar a divulgação da produção científica e a comunicação com os parceiros nas redes
participadas;
 Integrar e desenvolver observatórios de âmbito regional e nacional;
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 Consolidar o repositório institucional de acesso livre para as teses, projetos e publicações
dos investigadores (Biblioteca Digital) e seu registo em repositórios internacionais.
O maior estímulo da inovação na economia e na sociedade resultará de dinâmicas para:
 Capacitar para o empreendedorismo como meio privilegiado para processos de
diversificação, adaptação e de reestruturação produtiva de acordo com as necessidades
nos mercados;
 Gerar novas respostas formativas e de serviços sociais para o combate ao desemprego,
designadamente por via do empreendedorismo social, da criação do próprio emprego e
da criação de redes de negócios;
 Promover novas iniciativas empresariais, sejam de docentes ou de discentes, através dos
vários meios ao seu dispor, designadamente pela participação no projeto nacional
Poliempreende e da incubação de projetos de vocação empresarial nos Policasulos;
 Apoiar projetos científicos inovadores apresentados por docentes e incentivar os
processos de registo de propriedade intelectual de empresas, instituições e de patentes.
Neste âmbito destacamos o referencial 6 da A3ES para os SIGQ nas IES, o qual constitui um pilar
central para a atividade científica, tecnológica, artística e de desenvolvimento profissional da
missão do IPG.
Referencial 6
Investigação e desenvolvimento
Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível

A Tabela 3 concentra as vertentes do eixo estratégico INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO, aprofundando as respetivas ligações através do desdobramento em objetivos
operacionais.
Este eixo está necessariamente relacionado com o primeiro eixo estratégico ENSINO, ou seja, o
ensino ministrado pelas escolas. Assim, é necessário criar também as condições essenciais à
estrutura e organização da UDI com o intuito de potenciar o modelo de desenvolvimento
institucional e, por conseguinte, melhorar a integração das vertentes de ensino e de investigação
que permitam projetar o conhecimento produzido em processos de desenvolvimento mais
sustentáveis e competitivos, na região e no país, num ecossistema de desenvolvimento e
inovação para a comunidade académica e a sociedade em geral.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Transferir conhecimento e prestar serviços.
Promover as redes de comunicação.

Consolidar a investigação
científica e aplicada

Dinamizar eventos técnico-científicos e a publicação.
Apoiar a formação avançada e contínua dos docentes.
Identificar, concorrer e divulgar fontes de financiamento.
Otimizar sinergias internas e colaborar melhor com a comunidade
envolvente.

Promover o
desenvolvimento
sustentável

Impulsionar a UDI como unidade de investigação e inovação.
Melhorar a divulgação da produção científica e a comunicação com os
parceiros.
Integrar e desenvolver observatórios.
Consolidar o repositório institucional.
Capacitar para o empreendedorismo.

Reforçar a inovação

Gerar novas respostas formativas e de serviços sociais.
Promover novas iniciativas empresariais.
Apoiar projetos científicos inovadores.

Tabela 3 – Eixo estratégico INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

3. Internacionalização
A INTERNACIONALIZAÇÃO é o terceiro eixo estratégico essencial para o desenvolvimento do IPG,
dada a conjuntura da região envolvente, designadamente, em termos demográficos e
socioeconómicos, pois a ampliação e a diversidade do mercado de estudantes estrangeiros é um
dos objetivos estratégicos.
As mobilidades in e out, em termos de mercados estudantis ERASMUS, devem continuar a ser
reforçadas, sobretudo em áreas de educação e formação que possuam mercados de emprego
mais globais, pois este é também um pilar do processo de acreditação de CE pela A3ES. Acresce
a promoção das mobilidades de docentes e não docentes que permitem a valorização e a
atualização profissional numa ótica de cariz internacional, pela apreensão de boas práticas
existentes noutras IES e de partilha de saberes e de experiências.
Os três objetivos estratégicos deste eixo são, portanto:
1. Participação em atividades internacionais de ensino;
2. Promoção da mobilidade internacional de pessoas (estudantes, docentes e pessoal não
docente) e partilha de conhecimento;
3. Desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais de investigação.
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No âmbito deste terceiro eixo estratégico, as principais linhas de atuação visam aumentar a
participação em atividades internacionais, designadamente de ensino, o que em termos
operacionais permite:
 Participar em redes temáticas de intercâmbio no âmbito do ensino, investigação e
empreendedorismo, nas áreas dos cursos do IPG;
 Oferecer formação em línguas estrangeiras, promovendo a crescente implementação do
ensino de UC em Inglês também para a comunidade do IPG;
 Promover formações de curta duração de Português para estrangeiros.
A mobilidade internacional de pessoas (estudantes, docentes e pessoal não docente) e partilha
de conhecimento são aspirações atuais do ensino superior que passam por:
 Reforçar a mobilidade de estudantes, docentes e não docentes no âmbito de programas
europeus e internacionais;
 Alinhar o programa de apoio financeiro e promover eventos para incentivo à
internacionalização na comunidade IPG;
 Apresentar melhores condições de acolhimento e integração de estudantes estrangeiros
e de visita de docentes e não docentes.
No terceiro ponto, pretende-se o desenvolvimento de redes e projetos de cooperação
internacional no âmbito da investigação que deve passar por:
 Promover a maior participação e/ou coordenação em projetos internacionais de
investigação entre IES;
 Reforçar as relações internacionais nas áreas da formação do IPG, na prestação de
serviços e no desenvolvimento de estudos e projetos, designadamente com os países
lusófonos, que são importantes mercados estudantis;
 Reforçar o processo de adaptação do portal do IPG para língua Inglesa.
Este eixo estratégico interno centra-se no referencial 8 da A3ES para os SIGQ nas IES e
aprofunda três tipos de atividades que devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos
apresentados na Tabela 4.

Referencial 8
Internacionalização
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Participar em atividades
internacionais de ensino

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Participar em redes temáticas de intercâmbio no ensino, investigação e
empreendedorismo.
Oferecer formação em línguas estrangeiras.
Promover formações de curta duração de Português.

Promover a mobilidade
internacional de pessoas e
a partilha de conhecimento
Desenvolver redes e
projetos de cooperação
internacionais de
investigação

Reforçar a mobilidade de estudantes, docentes e não docentes.
Alinhar o apoio financeiro com o incentivo à internacionalização.
Melhorar as condições de acolhimento e de integração.
Promover projetos internacionais de investigação.
Reforçar as relações nas áreas da formação.
Promover novas iniciativas empresariais.
Apoiar projetos científicos inovadores.
Tabela 4 – Eixo estratégico INTERNACIONALIZAÇÂO

O IPG possui financiamento em vários projetos enquadrados na sua estratégia de
internacionalização e cooperação, designadamente o ERASMUS+ de Mobilidades Individuais
para Pessoal Docente, Não Docente e Estudantes, representado pelo Consórcio ERASMUS+.
A referir também a melhor análise do concurso de estudantes internacionais no sentido do
recrutamento de estudantes estrangeiros em diversos mercados, designadamente de Países de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Brasil ou outros países de residência de importantes
comunidades portuguesas. Nestes casos, é oportuno consolidar e alargar as parcerias
institucionais com os representantes destas comunidades, sobretudo as do Brasil e dos PALOP.

4. Comunicação e Comunidade
O quarto eixo estratégico é a COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE, no qual se inserem atividades
muito diversas realizadas nas UO e nos gabinetes funcionais do IPG. Assim, no âmbito da
informação e comunicação institucional, a nível da comunidade interna e externa, destacam-se
como objetivos estratégicos:
1. Reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos fluxos;
2. Desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma marca forte, moderna e
unitária;
3. Promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural.
No contexto dos objetivos operacionais procura-se, através da melhoria dos procedimentos e
dos fluxos da informação, arquitetar um sistema de comunicação que permita:
 Desenvolver modelos de comunicação para envolver toda a comunidade académica e
antigos alunos;
 Aumentar a divulgação de informação do IPG nos órgãos de comunicação social;
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 Melhorar a comunicação externa através dos vários meios (internet, feiras e mass media);
 Modernizar a presença do IPG na web através da melhoria e atualização do site e do uso
mais eficaz das redes sociais;
 Melhorar a imagem interna e externa da Instituição e, assim, melhorar relações com
parceiros da envolvente regional e também a nível nacional, afirmando-se melhor como
instituição de referência no ensino politécnica.
O desenvolvimento de processos eficazes de comunicação depende de uma identidade e marca
distintiva, que reafirme a história e as especializações do IPG, adequada ao contexto regional e
nacional, pelo que se pretende:
 Definir uma nova política de comunicação e de marketing corporativo;
 Apresentar uma marca renovada e forte suportada no envolvimento de todos os agentes
da comunidade académica do IPG;
 Promover maior conhecimento dos valores transmitidos pela marca e a sua assunção pela
comunidade, em particular da estudantil;
 Estabelecer ações diversas de prestação de informação à comunidade interna para
fomentar a partilha e o sentimento de pertença ao IPG.
O reconhecimento do IPG também melhora ao promover-se como instituição que organiza
eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural, designadamente por:
 Desenvolver eventos e outras iniciativas diversas de interesse para a própria comunidade
académica, bem como para a comunidade envolvente do IPG;
 Promover atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à
comunidade e formação avançada nas áreas fundamentais dos CE;
 Incrementar a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística nos espaços do
IPG;
 Promover atividades científicas, tecnológicas e artísticas para melhorar a interação da
comunidade do IPG e com a envolvente externa;
 Considerar e apoiar as iniciativas culturais e as atividades desportivas e recreativas dos
alunos, a fim de melhorar a qualidade da formação ministrada, que também podem ser
promovidas pela Associação Académica da Guarda ou outras Associações, Núcleos de
Curso, Tunas Académicas, entre outros elementos da comunidade estudantil;
 Aprofundar relações externas com instituições político-administrativas municipais,
regionais e nacionais, académicas, empresariais e da sociedade civil para reforçar a sua
capacidade de intervenção na comunidade local, regional e nacional.
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A Comunicação e Comunidade inclui 3 objetivos estratégicos que visam incrementar a coesão
interna e contribuir para melhorar a relação com entidades externas estando fortemente
relacionados com os seguintes referenciais da A3ES para os SIGQ nas IES:
Referencial 7
Colaboração interinstitucional e com a
comunidade

Referencial 11
Gestão da informação

Referencial 12
Informação pública

Neste sentido, os seus objetivos operacionais constam na Tabela 5.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Desenvolver novos modelos de comunicação.

Reorganizar o
sistema de comunicação
e respetivos fluxos

Aumentar a divulgação de informação.
Melhorar a comunicação externa.
Modernizar a presença na web.
Melhorar a imagem interna e externa.
Definir uma nova política de comunicação e de marketing.

Desenvolver uma
identidade própria e marca
distintiva

Apresentar uma marca renovada.
Promover o conhecimento dos valores da marca.
Prestar mais informação à comunidade interna.
Desenvolver eventos para a comunidade interna e para a da envolvente.

Promover eventos
e atividades de natureza
científica e cultural

Promover atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação
de serviços à comunidade e formação avançada.
Incrementar a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.
Apoiar as iniciativas culturais e as atividades desportivas e recreativas da
comunidade estudantil.
Aprofundar relações externas com diversas tipologias de organizações.

Tabela 5 – Eixo Estratégico COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE

De facto, a comunicação institucional tem de ser potenciada na comunidade interna do IPG e
projetada externamente, pelo que a reorganização da estrutura comunicacional tem de assentar
numa marca distintiva e permitir relações fortes com a comunidade, designadamente através
de eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural.
A relação do IPG com o meio envolvente dependerá da sua capacidade de desenvolvimento de
relações e da prestação de serviços que promovam respostas diferenciadas, inovadoras e úteis
para a comunidade envolvente.
A nível de uma responsabilidade social ativa, é importante integrar os projetos de serviço à
comunidade na própria formação académica e no desenvolvimento cívico da comunidade
educativa.
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5. Organização e Desenvolvimento Interno
O quinto eixo estratégico é definido como o modelo organizacional do IPG para a melhor
articulação entre as UO e os gabinetes funcionais, bem como a uma gestão integrada de recursos
que permita o seu desenvolvimento interno, considerando sempre o reconhecimento e o
respeito pela competência dos diferentes órgãos, de modo a proporcionar um desempenho
mais eficiente e partilhado, com o maior rigor possível e tendo em vista a maximização dos
meios disponíveis.
A implementação de um sistema de avaliação e controlo internos, através da reorganização de
serviços e da formação adequada dos recursos humanos e do desenvolvimento de ferramentas
informáticas, permitirá otimizar os resultados dos processos e monitorizar as várias etapas.
Ao nível dos Serviços de Ação Social, pretende-se melhorar a sua eficiência e sustentabilidade,
pois as modalidades de financiamento trazem hoje dificuldades acrescidas aos estudantes mais
carenciados. Neste sentido, é essencial consolidar outras políticas de ação social que promovam
uma maior equidade no acesso à formação superior, através de um reforço das bolsas de estudo,
e continuar o apoio a novos públicos de estudantes estrangeiros, em particular aos PALOP.
Assim, a organização e desenvolvimento interno do IPG depende de medidas assentes em 4
objetivos estratégicos, designadamente:
1. Programar a modernização administrativa e técnica e a correspondente requalificação
dos técnicos;
2. Arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho;
3. Desenvolver e adequar os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico-científico,
pedagógico e organizacional;
4. Assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de equipamentos mais
adequadas às Escolas e à qualidade da formação.
A permanente modernização dos serviços da instituição é fundamental a vários níveis,
permitindo, em particular:
 Implementar um novo modelo organizacional e estrutura de administração para integrar
os recursos do IPG numa gestão financeira, administrativa, científica e pedagógica mais
integrada;
 Formar profissionalmente os funcionários não docentes, na ótica de desenvolvimento de
carreira, e permitir reposicionar por via de mobilidade interna e de acordo com o mérito;
 Adequar o número de colaboradores às necessidades de serviço das UO e gabinetes, de
acordo com as qualificações e categorias profissionais;
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 Adaptar serviços e procedimentos para melhorar a sua eficácia e eficiência;
 Assegurar a melhor utilização das TIC na comunidade académica.
O modelo eficiente da organização do trabalho é essencial à motivação e ao bom desempenho
dos colaboradores do IPG porque, nomeadamente, permite:
 Garantir a atualização funcional e a evolução técnica e científica das pessoas;
 Promover a capacitação dos docentes com qualificações e competências necessárias à
formação, investigação e prestação de serviços;
 Incentivar a produção científica de qualidade e os projetos de transferência de
conhecimento e a prestação de serviços para a sociedade;
 Implementar metodologias de trabalho que permitam uma comunicação eficaz e
participação ativa de todos;
 Elaborar e atualizar o Manual de Acolhimento e Integração de Docentes;
 Elaborar o Manual de Normas, Regras e Procedimentos Laborais.
Os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico-científico, pedagógico e organizacional
devem ser ponderados, de modo equilibrado, para, designadamente:


Desenvolver e validar o processo de avaliação do pessoal docente como instrumento
adequado de reconhecimento do desempenho e do mérito;



Reforçar a estrutura de avaliação e qualidade com implicações positivas na atividade
docente;



Definir critérios objetivos para recrutamento de pessoal docente com base no mérito e
na competência, de acordo com as áreas estratégicas do IPG e das fundamentais dos CE.

A manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de equipamentos cruza-se com outros
requisitos dos gabinetes funcionais do IPG para, em concreto:
 Aprimorar os processos de consulta e de tomada de decisão, internamente;
 Promover a melhoria da acessibilidade às instalações e aos equipamentos do Instituto;
 Obter novas fontes de financiamento e utilização racional dos recursos existentes;
 Apoiar o trabalho do Provedor de Estudante;
 Desenvolver a gestão integrada dos recursos da Biblioteca e suas extensões e melhorar o
acervo bibliográfico por propostas dos docentes;
 Progredir pela melhoria contínua da ação social dos SAS à comunidade estudantil;
 Desenvolver os serviços do Centro de Informática (CI) do IPG para a comunidade
académica;
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 Desenvolver continuamente a plataforma de Gestão Académica SIGARRA para suportar
a melhoria contínua dos diversos serviços;
 Melhorar o sistema de comunicação interna, promovendo a organização dos canais de
informação entre UO, órgãos e serviços;
 Estabelecer parcerias com agentes comerciais e outros, com o objetivo de criar condições
mais favoráveis à aquisição de produtos e serviços para a comunidade do IPG.
O eixo da ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO inclui 4 objetivos estratégicos que
pretendem alinhar-se com os seguintes referenciais da A3ES para os SIGQ das IES:
Referencial 9
Recursos humanos

Referencial 10
Recursos materiais e serviços

Neste sentido, os seus objetivos operacionais estão expostos na tabela 5 de modo a sistematizar
a informação a recolher periodicamente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Implementar um novo modelo organizacional para integrar os recursos.
Formar os funcionários não docentes para desenvolvimento de carreira.

Programar a modernização
administrativa e técnica

Adequar o número de colaboradores às necessidades de serviço.
Adaptar serviços e procedimentos.
Assegurar a melhor utilização das TIC.
Garantir a atualização técnica e científica das pessoas.

Arquitetar um modelo
eficiente da organização
do trabalho

Promover a capacitação dos docentes.
Incentivar a produção científica.
Implementar metodologias de trabalho.
Atualizar o manual de acolhimento e integração de docentes.

Desenvolver e adequar
os modelos de avaliação de
docentes

Desenvolver o processo de avaliação do pessoal docente.
Reforçar a estrutura de avaliação e qualidade.
Definir critérios objetivos para o recrutamento de docentes.
Aprimorar os processos de consulta e de tomada de decisão.
Promover a melhoria da acessibilidade.
Obter novas fontes de financiamento e utilização racional dos recursos.

Assegurar a manutenção
e desenvolvimento de
infraestruturas e de
equipamentos

Desenvolver a gestão integrada dos recursos da Biblioteca.
Progredir pela melhoria contínua das condições de ação social.
Desenvolver os serviços do CI.
Desenvolver a plataforma de Gestão Académica.
Melhorar o sistema de comunicação interna.
Estabelecer parcerias com agentes comerciais.

Tabela 6 – Eixo Estratégico ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
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As infraestruturas e os equipamentos das UO serão potenciados para aumentar a capacidade
das atividades de ensino, de investigação e de extensão para intervir na melhoria das áreas
envolventes e para fomentar atividades culturais, desportivas e recreativas.
Na política de sustentabilidade inclui-se o objetivo de procurar fontes diversas para promover a
eficiência energética através da utilização de equipamentos suportados em energias renováveis,
designadamente, equipamentos térmicos e fotovoltaicos, bem como pela opção gradual pela
iluminação LED, que é mais eficiente e duradoura, pelo que o investimento gera retorno para a
Instituição.
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III. INDICADORES
O processo de melhoria global do desempenho do IPG depende da determinação dos
indicadores nas dimensões do ensino, da investigação e da sua interação com os tecidos
produtivo, social e cultural, a nível quer regional quer nacional, contribuindo para atingir as
metas fixadas para o quadriénio em apreço. Esta pretende ser a base para a definição de
indicadores, e respetiva quantificação, necessária à estratégia definida no sentido da valorização
de recursos endógenos e de coesão social e territorial, assumindo a partilha de recursos
humanos e materiais, designadamente através de consórcios entre IES.

1. Eixo estratégico ENSINO
A melhoria global e progressiva do processo de ensino promovido, sobretudo, nas UO do IPG
depende de um conjunto diverso de indicadores. Os indicadores do eixo estratégico ENSINO são
apresentados, de forma não exaustiva, na Tabela 7 podendo enquadrar-se outras ações nesta
dimensão, na categoria mais genérica de indicador não especificado, designadamente ações
promovidas por outros serviços do IPG.
1 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

CRIAR E ADEQUAR PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
N.º de propostas de cursos de pós-graduação;
Taxa de realização anual de cursos de pós-graduação;
N.º de propostas de mestrado por UO;
N.º de mestrados acreditados pela A3ES;
Taxa de realização anual de mestrados.
N.º de propostas de licenciatura por UO;
N.º de licenciaturas acreditadas pela A3ES.
N.º de propostas de CTeSP por UO;
N.º de novos CTeSP aprovados pela DGES;
Taxa de realização anual de CTeSP.
N.º de propostas de adequação de cursos de pós-graduação;
N.º de propostas de reestruturação curricular de mestrado;
N.º de propostas de reestruturação curricular de licenciatura;
N.º de propostas de alteração de CTeSP;
N.º de cursos extintos.

2 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

AVALIAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS
N.º de visitas de estudo realizadas por curso;
N.º de estágios curriculares realizados por curso (nacionais e internacionais);
Taxa de autopropostas de estágio apresentadas por discentes;
N.º de projetos/dissertações realizados por curso (1.º ou 2.º ciclos);
N.º de materiais didáticos e pedagógicos editados por Unidade Técnico-Científica;
Grau de satisfação dos alunos por curso (1 a 5);
Taxa de UC avaliadas pelos alunos por curso;
Taxa de UC avaliadas pelos alunos por curso com resultados a melhorar;
Taxa de estudantes avaliados por UC e por curso.
N.º de atividades extracurriculares realizadas por curso;
N.º de sessões e workshops de formação realizados por Unidade Técnico-Científica;
Carga horária semestral média dos docentes por Unidade Técnico-Científica;
N.º de estágios extracurriculares realizados por curso (nacionais e internacionais).
N.º de participações de stakeholders nos processos de avaliação de cursos;
N.º de atividades curriculares participadas por stakeholders;

Pág. 39 de 45

PLANO ESTRATÉGICO DO IPG | 2019 - 2022

N.º de atividades extracurriculares participadas por stakeholders;
Grau de satisfação dos stakeholders do IPG (1 a 5).
Grau de satisfação dos docentes por curso (1 a 5);
Grau de satisfação dos supervisores de estágio curricular por curso (1 a 5).
N.º de novos estudantes matriculados por curso;
N.º de novos estudantes em 1.ª opção por curso;
Taxa de ocupação de vagas por curso;
N.º total de estudantes inscritos por curso;
N.º de estudantes em programas de dupla titulação;
N.º de processos de creditação académica e de experiência profissional por curso.

3 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

PROMOVER A EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS
Taxa de diplomados a trabalhar na área do curso um ano após o seu termo;
Taxa de diplomados a trabalhar na área do curso;
Taxa de desemprego registado no IEFP por curso;
N.º de sessões e eventos realizados com diplomados sobre carreiras;
Grau de satisfação dos diplomados relativamente ao curso (1 a 5).
N.º de participações de diplomados nos processos de avaliação de cursos;
N.º de participações de diplomados nos processos de criação de pós-graduações e de
cursos/sessões de atualização profissional;
N.º de diplomados do IPG inscritos em pós-graduações.
N.º de ofertas de emprego para estudantes e diplomados;
N.º de protocolos e parcerias com empresas e instituições por curso.
N.º de sessões informativas realizadas pelo GESP;
N.º de ações formativas realizadas pelo GESP para desenvolvimento de carreira e adaptação ao
mercado de trabalho a nível setorial.
Tabela 7 – Indicadores do eixo estratégico ENSINO

2. Eixo estratégico INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
A Tabela 8 identifica os indicadores assumidos no eixo estratégico INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO. A sua enumeração está associada aos objetivos operacionais,
anteriormente definidos na Tabela 3, e pretendem aferir o nível de cumprimento dos objetivos
estratégicos apresentados neste eixo. Assim, tem-se presente os requisitos do referencial 6 da
A3ES, sobretudo a nível de investigação e desenvolvimento / investigação orientada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
4 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

CONSOLIDAR A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E APLICADA
N.º de candidaturas a projetos de investigação científica;
N.º de candidaturas a financiamento externo;
N.º de participações em curso em projetos de investigação;
N.º de projetos de I&DT promovidos pela UDI;
N.º de serviços prestados a entidades exteriores.
N.º de redes colaborativas de IES integradas pelo IPG;
N.º de redes CoLAB integradas pelo IPG.
N.º de eventos científicos realizados no IPG;
N.º de participações em eventos científicos internacionais;
N.º de comunicações em eventos científicos internacionais;
N.º de comunicações em eventos científicos nacionais;
N.º de posters apresentados em eventos científicos internacionais;
N.º de posters apresentados em eventos científicos nacionais;
N.º de livros ou capítulos de livros em publicações indexadas;
N.º de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas;
N.º de artigos científicos publicados em revistas com revisão por pares;
N.º de artigos científicos publicados em atas científicas indexadas;
N.º de artigos científicos publicados em atas científicas com revisão por pares.
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N.º de ações de formação avançada e contínua para docentes;
N.º de ações de formação para pessoal não docente;
N.º de participantes por ação de formação;
Grau de satisfação dos participantes por ação (1 a 5).
N.º de candidaturas a fontes de financiamento externo pela UDI;
N.º de ações de divulgação de candidaturas a fontes de financiamento.

5 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
N.º de ações de promoção do desenvolvimento sustentável no IPG;
N.º de ações de desenvolvimento sustentável participadas pelo IPG na comunidade envolvente;
N.º de protocolos e parcerias celebradas pela UDI;
N.º de livros e revistas publicadas;
N.º de observatórios desenvolvidos;
N.º de obras inseridas no repositório institucional do IPG.

6 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

REFORÇAR A INOVAÇÃO
N.º de equipas participantes no concurso Poliempreende;
N.º de projetos com plano de negócio;
N.º de patentes resultantes do concurso Poliempreende.
N.º de projetos de empreendedorismo social.
N.º de projetos de negócio incubados nos Policasulos do IPG;
N.º de empresas spin-offs criadas.
N.º de patentes e marcas registadas.

Tabela 8 – Indicadores do eixo estratégico INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

3. Eixo estratégico INTERNACIONALIZAÇÃO
A INTERNACIONALIZAÇÃO constitui um pilar essencial no ensino superior, sendo desenvolvida
sobretudo internamente, através das estratégias ativas do serviço do Gabinete de Mobilidade e
Cooperação (GMC), dado tratar-se de um suporte eficaz às mobilidades nos cursos do IPG. Os
diversos indicadores são agregados por discentes, docentes e não docentes e são seguidamente
apresentados na Tabela 9.
7 | Objetivo Estratégico
INDICADORES

PARTICIPAR EM ATIVIDADES INTERNACIONAIS DE ENSINO
N.º de novos acordos bilaterais de cooperação a nível internacional;
N.º de redes temáticas de intercâmbio no âmbito de ensino;
N.º de ações de formação em línguas estrangeiras;
N.º de ações de formação em língua materna.

8 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

PROMOVER A MOBILIDADE INTERNACIONAL E A PARTILHA DE CONHECIMENTO
N.º de estudantes em programas de mobilidade internacional (IN);
N.º de estudantes em programas de mobilidade internacional (OUT);
Grau de satisfação dos estudantes IN (1 a 5);
Grau de satisfação dos estudantes OUT (1 a 5);
N.º de docentes em programas de mobilidade internacional (IN);
N.º de docentes em programas de mobilidade internacional (OUT);
N.º de não docentes em programas de mobilidade internacional (IN e OUT);
N.º de novos estudantes matriculados ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional
(incluindo Dupla Titulação).
Valor total do apoio financeiro à mobilidade outgoing.
N.º de ações de acolhimento e de integração de discentes incoming;
N.º de sessões de informação do programa ERASMUS nas UO;
N.º de testemunhos de experiências de mobilidades de estudantes, professores ou funcionários.
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DESENVOLVER REDES E PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAIS DE
INVESTIGAÇÃO
N.º de participações em projetos internacionais de investigação.
N.º de participações em redes internacionais de investigação;
N.º de participações em eventos científicos internacionais no IPG.
N.º de participações em iniciativas empresariais.
N.º de participações em projetos científicos inovadores.

9 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

Tabela 9 – Indicadores do eixo estratégico INTERNACIONALIZAÇÃO

4. Eixo estratégico COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE
O eixo estratégico COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE pretende desenvolver uma estrutura eficaz
para a colaboração interinstitucional e com a comunidade, bem como uma gestão da
informação mais competente e alargada, sobretudo com vista à promoção da informação
pública que permita ao IPG uma melhor projeção na sua envolvente. As atividades são muito
diversas e podem ser promovidas e realizadas pelas UO e gabinetes funcionais do IPG. Assim,
no âmbito da informação e comunicação institucional, a nível da comunidade interna e externa,
interessa identificar um conjunto de indicadores principais (Tabela 10) para avaliar o
desempenho do IPG nesta dimensão.
10 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

REORGANIZAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E RESPETIVOS FLUXOS
N.º de ações de produção de informação institucional (brochuras/flyers);
N.º de propostas de novos materiais audiovisuais/multimédia;
N.º de edições produzidas (guias/catálogos).
N.º de ações de promoção e de divulgação junto de comunidades estudantis;
N.º de ações de promoção e de divulgação de eventos técnico-científicos.
N.º de atividades culturais do IPG divulgadas na comunidade envolvente.
N.º de comunicações partilhadas nas redes sociais;
N.º de ações de atualização/melhoria da presença do IPG na web.
N.º de ações de melhoria da imagem do IPG;
N.º de páginas de internet /plataformas desenvolvidas.

11 | Objetivo Estratégico
INDICADORES

DESENVOLVER UMA IDENTIDADE PRÓPRIA E MARCA DISTINTIVA
N.º de ações da nova política de comunicação e de marketing do IPG;
N.º de ações de apresentação da nova marca renovada do IPG;
N.º de ações de melhoria da marca IPG e seus valores;
N.º de notícias divulgadas na comunidade interna IPG.

12 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES DE NATUREZA CIENTÍFICA E CULTURAL
N.º de ações de natureza desportiva e artística no IPG;
N.º de eventos para a comunidade interna do IPG;
N.º de ações de natureza desportiva, artística e cultural participadas no exterior por membros
do IPG.
N.º de atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à
comunidade e formação avançada.
N.º de ações de natureza cultural e científica do IPG.
N.º de iniciativas culturais, desportivas e recreativas da comunidade estudantil.
N.º de novas parcerias externas com diversas tipologias de organizações.
Tabela 10 – Indicadores do eixo estratégico COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE
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5. Eixo estratégico ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
Os indicadores no âmbito do eixo estratégico ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
do IPG abrangem 4 objetivos estratégicos, por sua vez, fortemente relacionados com 2
referenciais da A3ES. Estes indicadores centram-se nos recursos humanos e materiais e,
cumulativamente, nos respetivos serviços que os operacionalizam. Neste sentido, os objetivos
operacionais definidos neste domínio são apresentados na Tabela 11 de modo a permitir
organizar e quantificar a informação e, assim, otimizar e gerir mais eficazmente os recursos do
IPG.

13 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

PROGRAMAR A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
N.º de ações de alteração do modelo organizacional do IPG para reorganizar e otimizar os
recursos;
N.º de reclamações registadas no IPG;
N.º de sugestões registadas no IPG.
N.º de ações de formação de funcionários não docentes para atualização profissional.
N.º de ações de recrutamento e de reafectação de colaboradores de acordo com as necessidades
de serviço.
N.º de procedimentos do SIGQ criados e aprovados;
N.º de auditorias internas realizadas;
Taxa de execução das atividades propostas nos planos e relatórios de atividade (PRAA)
apresentados pelas UO e serviços do IPG.
N.º de ações de formação para melhor utilização das TIC.

14 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

ARQUITETAR UM MODELO EFICIENTE DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
N.º de ações de atualização técnica e científica dos docentes e investigadores.
N.º de ações de capacitação dos docentes em termos pedagógicos e didáticos.
N.º de ações de capacitação dos docentes para a produção científica.
N.º de ações de capacitação dos docentes para melhorar a adoção de práticas de qualidade e de
conhecimento do SIGQ.
N.º de ações desenvolvidas no âmbito do acolhimento e integração de docentes.

15 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

DESENVOLVER E ADEQUAR OS MODELOS DE AVALIAÇÃO DE DOCENTES
Taxa de docentes por nível de avaliação no processo de avaliação do pessoal docente;
Taxa de docentes com alteração do posicionamento remuneratório.
N.º de ações de reforço da estrutura de avaliação e qualidade com vista à melhoria da
organização do serviço docente.
N.º de atribuições do Título de Especialista pelo IPG;
N.º de listas de seriação da bolsa de recrutamento de docentes do IPG;
N.º de docentes contratados a tempo integral;
N.º de docentes contratados a tempo parcial;
N.º de docentes com contrato renovado;
N.º de dispensas de serviço docente concedidas;
N.º de equiparações a bolseiro concedidas a docentes.
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ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS
N.º de ações de processos de consulta externa e de respetiva tomada de decisão.
N.º de ações desenvolvidas para a melhoria da acessibilidade no IPG.
N.º de ações desenvolvidas para aumentar as fontes de financiamento e a utilização racional dos
recursos.
N.º de ações com o intuito da melhoria do uso dos recursos da Biblioteca.
N.º de ações para a melhoria contínua das condições de ação social no IPG;
N.º de candidaturas a bolsas de estudo;
N.º de bolsas de estudo atribuídas;
N.º de consultas de psicologia clínica realizadas.
N.º de ações de desenvolvimento dos serviços do CI.
N.º de ações para a implementação da plataforma de Gestão Académica.
N.º de ações implementadas para melhorar o sistema de comunicação interna.
Nº de protocolos celebrados para o desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do IPG;
N.º de parcerias estabelecidas com agentes comerciais e industriais.

16 | Objetivo Estratégico

INDICADORES

Tabela 11 - Indicadores do eixo estratégico ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO
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CONCLUSÃO
A proposta de PE para o período de 2019-2022 visa estabelecer um conjunto de objetivos
estratégicos e operacionais, enquadrados nos 5 eixos estratégicos definidos e alinhados com os
planos anuais de atividades do IPG. Pretende-se a valorização da instituição através de uma
política e estratégia que conduza ao seu desenvolvimento sustentável, designadamente através
do melhor modelo de articulação do IPG em torno de atuações complementares de cada UO e
do apoio essencial de gabinetes funcionais e, assim, potenciar as sinergias e fomentar a
organização interna, no quadro de uma política de qualidade, com eficácia, eficiência e
economia de recursos. Este plano pretende ainda favorecer a organização e otimização dos
meios disponíveis para a prossecução das finalidades do IPG, agilizar os procedimentos
necessários para efetivar e estimular a participação da comunidade académica e da sociedade,
em geral, nas decisões de melhor gerir os recursos.
No âmbito das orientações gerais do IPG, com o propósito de promover a reorganização,
eficiência e eficácia da oferta formativa e, paralelamente, de acordo com os adequados níveis
de qualificação e de especialização do corpo docente, desenvolve-se a necessária abordagem ao
ensino, mas também à investigação, desenvolvimento e inovação. Analisa-se igualmente a
internacionalização, a comunicação e a comunidade e, por fim, a organização e o
desenvolvimento interno do IPG. Entre outras vertentes, a imagem e comunicação do IPG, bem
como a qualidade da sua oferta formativa e das atividades de investigação, exigem uma atitude
mais ativa e colaborativa na sua comunidade interna e com os agentes externos.
A política e as orientações da DGES e da A3ES merecem particular atenção na gestão do IPG,
dada a importância dos processos de avaliação e acreditação de CE que exigem o
desenvolvimento de procedimentos relativos à sua adequação às exigências legais e orientações
emanadas superiormente pela tutela e à coerência com o correspondente contrato da
legislatura com igual horizonte temporal.
Pretende-se, assim, que este PE esteja alinhado não só com os objetivos e as estratégias
nacionais, mas também com o cenário internacional traduzido em rápidas e constantes
mudanças. O IPG precisa de uma missão e visão renovadas, com base em princípios de
especialização e desenvolvimento sustentado em objetivos e estratégias, com vista a uma
melhor gestão dos recursos, para resposta a um futuro que poderá ser exigente, considerando
a sua responsabilidade social e o seu contributo para a coesão territorial. A monitorização e o
acompanhamento deste PE são elementos essenciais para garantir a sua concretização com o
melhor desempenho possível da IES.
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