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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 2019, 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 as atividades desenvolvidas estão enquadrados nos objetivos delineados no Plano 

de Atividades para o ano 2019 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 2019, 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 2019 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 

A edição de 2019 do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) intitulado Education at a Glance 2019: OECD Indicators expõe diversos indicadores e 

conclusões sobre o ensino superior português. Também dedica uma análise importante ao 

objetivo 4 do desenvolvimento sustentável (Agenda 2030): garantir o acesso à educação 

inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos.  Neste âmbito é oportuno traçar um quadro evolutivo e conhecer algumas das 

suas características atuais em Portugal, designadamente: 

 Entre 2008 e 2018, a percentagem de docentes com mais de 50 anos, nos países da OCDE, 

passou de 31% para 36%. Em Portugal, os docentes acima dos 50 anos passaram de 22% para 

41% em 10 anos; 

 Portugal apresenta uma taxa de frequência do ensino superior elevada, mas a conclusão dos 

cursos dentro do tempo previsto continua a ser baixa. Só 30% dos alunos terminam a 

licenciatura em três anos, abaixo da média de 39% nos países da OCDE; 

 Constata-se que 12% dos estudantes desistem no final do 1º ano do curso superior, em linha 

com a média da OCDE. A percentagem sobe para 26% de desistências nos seis anos seguintes, 

ligeiramente acima da média (24%); 

 Poucos países no mundo têm uma diferença tão acentuada entre o número de estudantes 

inscritos no ensino secundário e aqueles que acabam por ingressar num curso superior, como 

Portugal. Mais de metade dos jovens de 20 anos não está a estudar, pelo que o país terá que 

fazer mudanças, sobretudo nos cursos profissionais. 

A taxa de penetração global do ensino superior, em Portugal, regista valores relativamente 

baixos quando comparados com a situação nos países da União Europeia. O ensino superior tem 

garantido uma razoável integração dos jovens que fazem o seu percurso frequentando a 

modalidade científico-humanistica do ensino secundário. Contudo, o ensino superior não tem 

conseguido atrair outros segmentos da população, designadamente os jovens que completam 

as variantes profissionais do ensino secundário, segundo o Relatório sobre o Acesso ao ensino 

Superior de 2019.  
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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, 2020) 

 

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 da Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação 

(CNAEF). Algumas áreas CNAEF incluem diferentes tipos de CE de oferta exclusiva de 

universidades ou de politécnicos. A análise pormenorizada destas áreas 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 3 guiões de autoavaliação de CE (Animação Sociocultural, Energia 

e Ambiente, e Sistemas Integrados de Gestão) do IPG (ACEF/1920), através do seu 

preenchimento 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 IES face ao enquadramento legal e às atuais restrições de financiamento. Neste 

contexto, o IPG obteve acreditação de CE por 6 anos (Engenharia Informática; Educação Básica; 

Computação Móvel (ACEF/1819), Marketing, Comunicação e Relações Públicas (ACEF1718). 

Neste ano foram submetidas 3 propostas de novos CE a nível de licenciatura (Mecânica e 

Informática Industrial, Biotecnologia Medicinal e Desporto, Condição Física e Saúde). A nível de 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) foram submetidas 3 propostas (Educação e 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Relações Interculturais e Intervenção Social e Gestão 

de Alojamentos Turísticos), que foram aprovadas pela DGES. Houve ainda acreditação 

condicional por 1 ano em 4 CE, sobretudo pelo incumprimento da qualificação/especilização do 

corpo docente nas áreas fundamentais dos CE (Engenharia Topográfica; Turismo e Lazer; Gestão 

Hoteleira; Restauração e Catering).  

A análise dos dados referentes ao número de vagas para o ano letivo 2018-2019, através do 

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

disponibilizaram 50.852 vagas para ingresso nos seus CE. À primeira fase do Concurso Nacional 

de Acesso ao Ensino Superior Público apresentaram-se 49.362 candidatos, tendo sido admitidos 

43.992, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 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 383 mil em 2010, sendo 139 mil do ensino politécnico (36,3%). 

Após 10 anos, em 2019 regista-se 385 mil no total do ensino superior e 137 mil no ensino 
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politécnico (35%). O ensino superior registou um ligeiro decréscimo neste período de 1,62 mil 

novos estudantes, sendo que houve uma ligeira redução de 2,27 mil estudantes no ensino 

politécnico. O peso dos estudantes do ensino politécnico (incluindo as escolas politécnicas 

integradas em Universidades), tem vindo a reduzir na última década, 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 2010 a 2019 (PORDATA, 2020) 

 

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. 

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 
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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: Matriculados no ensino superior por área de educação e formação de 2009 a 2019 (PORDATA, 2019) 

 

A abordagem global ao mercado estudantil na vertente da procura, com base em indicadores 

de vagas e de matriculados, permite verificar que existe um enviesamento 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. 

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

do comportamento demográfico no interior do país e das políticas de coesão territorial, conduz 

a que o número de inscritos no ensino politécnico tenha vindo a decrescer.   
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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 ter os seus estatutos 

aprovados e homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicado em Diário da 

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

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

pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial.  

O IPG também integra unidades funcionais (UF) 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.  

A oferta formativa do IPG é, atualmente, ministrada no regime presencial diurno e compreende 

a formação de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de 

especialização não conferente de grau académico, bem como Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (CTeSP). Prtende ser 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 (2019-2022, 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. Neste âmbito 

destaca-se que as opções estratégicas definidas pela Presidência do IPG estão centradas em 

torno de 5 eixos estratégicos: Ensino; Investigação, Desenvolvimento e Inovação; 

Internacionalização; Comunicação e Comunidade; Organização e Gestão Interna. 
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O desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) decorre da deliberação 

do Conselho de Gestão do IPG, de 28 de outubro de 2010. É criado o Gabinete de Avaliação e 

Qualidade (GAQ) para ser uma estrutura de serviços com o objetivo central de servir de suporte 

operacional ao Conselho de Avaliação e Qualidade (CAQ). Em termos estratégicos, o GAQ centra 

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

processos de avaliação interna e externa e, assim, implementar o SIGQ no IPG. 

O CAQ é o órgão estatutário, que 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 SIGQ na Instituição, associados ao ensino, 

à investigação e aos serviços, contribuindo para a melhoria e valorização do processo de ensino-

aprendizagem.  

2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA 

Os Estatutos do IPG preveem os seus órgãos, respetiva composição, competências e 

funcionamento. Assim, a organização interna do IPG está prevista nos artigos 9.º a 13.º dos seus 

Estatutos e estrutura-se conforme exposto na figura 4. A estrutura orgânica2 do IPG é composta 

pelos seguintes órgãos: Conselho Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de 

Coordenação; Conselho para a Avaliação e Qualidade; e Provedor do Estudante. 

A orgânica dos Serviços Centrais do IPG está definida no Regulamento Orgânico dos Serviços 

Centrais do IPG (Diário da República, 2.ª série, n.º 67, 4 de abril de 2017). De acordo com o artigo 

1.º do referido regulamento, os Serviços Centrais do IPG têm como missão assegurar as 

condições necessárias para que os Órgãos de Governo do Instituto e das suas Unidades 

Orgânicas cumpram as respetivas missões, objetivos e competências, promovendo a articulação 

e colaboração adequada, responsável, eficiente e eficaz.  

O Presidente do IPG é o órgão de condução da política do IPG e preside ao Conselho de Gestão. 

O Presidente participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. O Presidente do IPG 

é o órgão superior de governo e de representação externa do Instituto. O mandato do 

Presidente tem a duração de quatro anos, podendo ser renovado uma única vez, nos termos 

dos estatutos, sendo coadjuvado por dois Vice-Presidentes.

                                                           
2 Os Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro. 
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Figura 4: Organização Institucional do 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 e, actualmente, a sua oferta 

formativa diversificou-se 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. 

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 de 

cursos. 
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A formação é reforçada pela existência de um conjunto de laboratórios nas áreas de 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 Escola Superior de Enfermagem da Guarda foi antecessora da ESS, tendo sido criada pelo 

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 integrada no Instituto Politécnico da Guarda, pelo Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 

de março, e foi convertida em ESS da Guarda, pela Portaria n.º 235/2005, de 3 de março.  

 

A alteração da designação permitiu 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 situa-se em Seia. Inicialmente conjugada para as áreas do Turismo e das 

Telecomunicações vem, posteriormente, a especializar-se nas áreas do Turismo e da Hotelaria. 

Em 2004, passou a funcionar num moderno edifício e, em 2008, os novos Estatutos do IPG 

definem 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. 
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A dotação de recursos nas áreas da formação e a prestação de serviços pela ESTH assumem 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. 

O IPG integra também a UDI como unidade de estímulo a ações diversas de formação, 

investigação e desenvolvimento, que foi criada em 2007 com o objetivo de promover e associar 

a investigação científica efetuada nas diversas Escolas do IPG, constituindo-se como uma 

unidade de investigação de cariz multidisciplinar. Visa também coordenar a atividade de estudos 

pós-graduados no âmbito do Instituto, em articulação com as UO de ensino. 

A UDI é composta pelos órgãos da Direção, Conselho Científico e Unidade de Acompanhamento, 

organizando a sua atividade de investigação por áreas. Assim, a UDI definiu como estratégicas 

as áreas de domínio científico: Bio Economia; TICE; Saúde e Bem-Estar; Turismo. A escolha 

destes domínios científicos de ação tem justificação na formação científica dos seus 

investigadores, não esquecendo as áreas científicas transversais que colaboram e integram os 

domínios definidos, tais como a Educação, Comunicação, Linguas e Culturas, Engenharias, Física, 

Matemática. A UDI tem por missão promover a inovação, o empreendedorismo e o 

desenvolvimento do conhecimento científico e aplicado. O seu funcionamento assenta em 

valores éticos e profissionais de rigor, transparência e de respeito social e humano. A UDI tem 

como objetivos genéricos: a promoção de investigação e o apoio e participação em instituições 

científicas; a transferência e valorização económica do conhecimento científico e tecnológico; a 

realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos; a prestação 

de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento; o estímulo à inovação e ao 

empreendedorismo. 

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

outros de caráter oportuno, que se mostrem necessários ao desempenho das suas atribuições. 

2.4. UNIDADES FUNCIONAIS 

Por sua vez, a Unidade de Ensino a Distância (UED) teria como finalidade coordenar toda a 

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

formação, contudo ainda não chegou a ser ativada. Os estatutos do IPG contemplam esta 

unidade mas, até ao momento, ainda não foi constituída e pode não ser justificável. 

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

áreas no âmbito da missão do IPG e que aportam funcionalidade aos serviços, sobretudo: na 

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

desporto e cultura, na mobilidade internacional de discentes, docentes e funcionários, na 

operacionalização de estágios e contactos com as empresas, e na manutenção e requalificação 

de edifícios e equipamentos.  

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) possui recursos e meios para melhorar as 

dinâmicas de formação, mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de 

formação e cooperação internacional. O acréscimo da mobilidade internacional potencia a 

colaboração mais alargada com IES congéneres de diversos países, fomentando as ligações de 

aproximação e de formação nos diversos CE do IPG. 

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

gestão dos equipamentos e das Unidades Técnico-Científicas (UTC), a programação e promoção 

de atividades desportivas e culturais, fomentado a prática de modalidades desportivas, a 

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

programação das atividades 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 no IPG. Os atuais desafios exigentes e a permanente 

divulgação criativa da oferta formativa do IPG, as acções pedagógicas e eventos técnico-

científicos, exigem uma presença eficaz em diversos certames, feiras e ações diretas em Escolas, 

bem como a dinamização das redes socias e da presença na comunicação social. 
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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 das UO, exigem um esforço acrescido, face ao 

desgaste e à necessária manutenção. 

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

empresas, designadamente através dos processos de estágios e de integração na vida ativa de 

diplomados. A necessidades de crescente ligação às empresas, o acompanhamento efetivo dos 

alunos pela realização de estágios, a avaliação dos percursos profissionais, exigem uma 

permanente articulação entre as Escolas, seus estudantes e os empregadores. 

O GAQ apoia as políticas do IPG e constitui um instrumento de gestão e operacionalização do 

SIGQ. Este Gabinete promove os respectivos inquéritos de avaliação dos serviços do IPG e 

produz relatórios de satisfação, permitindo monitorizar o funcionamento das atividades letivas, 

bem como dos serviços existentes para a comunidade interna e dos 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 ação 

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

O IPG integra ainda duas unidades funcionais: os SAS e a Biblioteca (BIPG). 

2.4.1. Serviços de Ação Social  

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

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

proporcionar aos estudantes as melhores condições de estudo possíveis, 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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Os serviços de gestão dos SAS estão sediados no campus do IPG, no qual integram as seguintes 

estruturas: Cantina I (248 lugares) e instalações de apoio (armazéns, câmaras e setor 

administrativo), Churrasqueira (48 lugares) e posto médico. Também gerem a Cantina da ESTH 

(124 lugares). 

 

 

A atividade dos SAS visa, assim, 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. 

No ano de 2019, as atividades continuaram a ser desenvolvidas num contexto de contenção 

orçamental que restrições ao melhor cumprimento da sua missão, nomeadamente no que diz 

respeito à prestação de apoios diretos a estudantes, através das bolsas de estudo, e indiretos, 

de alojamento, alimentação e atividades culturais e desportivas, através das suas associações. 
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2.4.2. Biblioteca 

A BIPG foi criada em 1989 com o objetivo do tratamento e difusão da informação, de modo a 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores (docentes, alunos, funcionários e comunidade, 

em geral). Para a sua missão, a BIPG procura: apoiar as atividades letivas com os recursos 

bibliográficos existentes no acervo e as pesquisas; proceder à seleção, aquisição e tratamento 

documental, de acordo com as necessidades 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. 

A BIPG alargou os serviços à comunidade com a disponibilização de bibliotecas online, acesso a 

publicações estatísticas diversas, mobilidade de obras entre bibliotecas nacionais e 

internacionais, assim como de publicações nas diversas áreas científicas, havendo uma 

preocupação de atualização e de criação de condições de trabalho e pesquisa. No âmbito do 

apoio às atividades de alunos, docentes, funcionários e comunidade, em geral, foram adquiridas 

895 obras em 2019, 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. 

Indicadores 2016 2017 2018 2019 

Utilizadores inscritos - Usewin 8.232 8.627 9.094 9.314 

Nº total de registos bibliográficos 
 

65.064 67.539 84.489 71.357 

Nº de obras registadas 
 

1.317 698 937 895 

Nº de novos leitores inscritos 257 269 350 337 

Nº de leitores em regime de empréstimo 
domiciliário 

16.402 19.060 9.094 3.010 

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

93.100 93.000 (nd) ca 21.000 

Quadro 1: Estatísticas de utilização da Biblioteca 

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

todo o material bibliográfico que entrou na Biblioteca Geral e suas extensões, seja material livro 

e não livro, e-books, tratamento das publicações periódicas, através da criação de registos com 

os artigos de interesse académico e cientifico para a nossa comunidade de utilizadores. 

Este ano procedemos à introdução do DOI (Identificador de Objeto Digital) no registo dos artigos 

científicos, permitindo ao nosso utilizador, ao fazer pesquisa ter acesso ao resumo ou PDF dos 

mesmos, através da nossa Base de dados. Na sequência da implementação deste processo no 

ano de 2019 foram tratados tecnicamente 14.724 documentos, e procedeu-se ao tratamento e 

revisão de qualidade dos registos criados, através de uma correção e validação de 15.928 dos 



Relatório de Atividades de 2019 do IPG/SAS 

 

25 

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 internacional.  

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

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

Dados foi aumentada em 1.636 registos, atingindo o total de 71.357 existências. O número de 

novos leitores inscritos como utilizadores de empréstimo domiciliário, foi de 337, sendo que o 

número de leitores ativos é de 676 e o número total de utilizadores inscritos é de 9.314 pessoas.  

Na BIPG e nas extensões da ESS e ESTH foram efetuados 2.873 empréstimos durante 2019, 2.897 

devoluções e 1.278 renovações de obras bibliográficas, totalizando um total de 7.048 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 10.156 pesquisas na base de dados interna, efetuadas nos postos de pesquisas 

existentes e via online, através da página Web e nas plataformas disponíveis (B-On, Proquest 

Nursing, Scopus, RCAAP), entre outras divulgadas junto dos utilizadores pelos docentes e 

funcionárias da biblioteca.  

Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas atividades de incentivo à procura dos espaços 

e dos serviços disponíveis, tendo como base o primeiro ponto: 

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

pessoal e académica; 

 Aumento crescente de alunos dos PALOP, do programa Erasmus e e outros nternacionais, 

que utilizam os equipamentos e recursos existentes na Biblioteca Geral, de pesquisa, estudo 

e lazer; 

 Aumento da utilização dos recursos bibliográficos e de frequência dos espaços de pesquisa e 

estudo disponíveis na Biblioteca Geral de alunos do 2º ano do Curso de Enfermagem da ESS; 

 Aumento do número de alunos das licenciaturas e de TeSP a frequentar a Biblioteca;  

 Alargamento do horário de funcionamento das salas de estudo, na sequência da crescente 

procura dos utilizadores de espaço para estudo;  

 Alargamento do horário nos períodos de avaliação dos alunos, aos sábados, até às 19 horas;  

 Aumento de número de mesas e cadeiras (lugares sentados) na Biblioteca Geral; 

 Atualização do fundo documental e promoção e desenvolvimento de atividades de 

investigação, junto dos utilizadores; 

 Colaboração com a ESECD, na divulgação junto dos alunos do primeiro ano, dos serviços e 

equipamentos disponíveis na Biblioteca, através da orientação de visitas guiadas; 
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 Na sequência dos pontos anteriores, a Biblioteca teve a seguinte ocupação dos espaços 

disponíveis para estudo individualizado e coletivo e realização de atividades: Sala de estudo 

I: 1.526 utilizadores; Sala de estudo II: 957 utilizadores; Sala de relatórios de estágio: 568 

utilizadores; Sala de Trabalho de grupo: 1.290 utilizadores; Ludoteca: realização de 6 

atividades (ESECD); Calculadoras: 35 (empréstimo para a realização de frequências); Fones: 

180 (empréstimo com o objetivo de lazer, na utilização dos computadores disponíveis na 

Biblioteca). 

 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 CIMBSE; 

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

On (Biblioteca do Conhecimento online); 

 Renovação da assinatura da base de dados Scopus e e-books 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; 

 Divulgação junto da comunidade académica da ESTH via email, as notícias das revistas 

“Publituris” e “Hotelaria” e formato PDF das mesmas;   

 Divulgação junto da comunidade académica da ESS, de Congresso, Seminários, Painéis de 

discussão, que decorrem a nível nacional; 

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

 Participação da BIPG no processo de avaliação/acreditação do SIGQ do IPG, nomeadamente 

na Licenciatura e Mestrado do Curso de Marketing e do Curso de Comunicação e Relações 

Públicas; 

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

bibliográficas, tendo sido disponibilizadas obras bibliográficas, através de empréstimo 

domiciliário; 

 Participação em visitas guiadas à Biblioteca Geral alunos oriundos do Brasil, disponibilizando 

espaços e recursos bibliográficos; 

 Apoio e orientação de um aluno oriundo do Estabelecimento Prisional da Guarda, a 

frequentar um TeSP;  

 Visita guiada a alunos da Escola Secundária de Mangualde, do Curso Profissional de 

Mecatrónica de Automóvel e do Curso Profissional de Marketing, em colaboração com a 

ESTG; 

 Realização de Seminário “Base de Dados e Repositórios - Biblioteca do IPG” no auditório da 

ESTG com a duração de 3 horas, destinado a alunos do 1º ano de Enfermagem e de Farmácia;  

 Organização de Seminário “Eurostat: Estatísticas Europeias”, destinado a alunos de Mestrado 

e docentes da Instituição, ministrado por formador do INE, no auditório da ESTG; 

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

realização de seis atividades com alunos. nomeadamente da licenciatura de Animação 

Sociocultural e de Educação Básica; 

 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”, damos 

apoio e orientação à comunidade na obtenção de dados estatísticos. Procedeu-se junto da 

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

turismo e hotelaria; 

 Visita (em mobilidade) da Diretora da Universidade de Liepaja (Letónia), Dr.ª Liga Krumina, 

às nossas instalações;  

 Formação e adequação de dois funcionários, às exigências das funções, de novos 

conhecimentos e de saber estar no atendimento de um serviço exigente como a biblioteca. 

 No âmbito dos eventos e iniciativas promovidas pela BIPG, com o objetivo de interagir com 

outras entidades e promover o espaço, divulgando junto dos nossos utilizadores, temáticas 

diversas, a salientar as integradas no nosso ciclo de divulgação cultural: 

- Lançamento do livro “A casa dos afetos” da autora Elisabete Marques Baptista, que se 

realizou no hall principal da Biblioteca Geral; 

- Exposição de Trajes e Fotografias Africanas, inserida nas atividades do dia de África 

(AEPALOP); 

- Exposição “Natália - a feiticeira cotovia”, que esteve patente no hall principal da 

Biblioteca Geral de 15 maio a 30 junho. 
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3. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO 

O IPG está sedeado na cidade da Guarda, bem como três Escolas (ESTG, ESECD e ESS). Por sua 

vez, a ESTH localiza-se na cidade de Seia. O campus principal do IPG 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 a 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 periferia da 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 da escola, 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. Apesar de estar inserido numa região de 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 
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aplicados, cursos especializados, projetos de investigação e desenvolvimento, envolvendo os 

seus docentes, investigadores e estudantes. 

O posicionamento do IPG a nível local e regional é reforçado pelos representantes da 

comunidade em diversos órgãos. Os Estatutos do IPG criaram condições efetivas para o 

fortalecimento da sua posição na comunidade exterior e na própria comunidade do 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 conhecimento, bem como prestar serviços à 

comunidade e apoiaro o seu desenvolvimento.  

Neste âmbito, o IPG interage com as comunidades interna e envolvente, através dos seus 

recursos e competências, 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 contexto atual e os diversos desafios colocados à instituição, derivados da situação sanitária, 

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

tecnológica, da proximidade das comunidades e das colaborações na construção de uma 

sociedade de conhecimento, de cultura e desporto, entre outras vertentes societais, exigem 

maior proatividade, coesão e compromisso de todos. 

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 a sociedade, responsavelmente, 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 2019, o qual teve em consideração as políticas públicas, 

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

de formação e transferência de conhecimento, o IPG definiu 5 eixos e os correspondentes 

objetivos estratégicos (quadro 2). 

Eixos Objetivos Estratégicos 

Eixo 1: Ensino Criação e adequação dos programas de formação; 

Avaliação das atividades de ensino e da qualidade das 

aprendizagens; 

Promoção da empregabilidade dos diplomados. 

Eixo 2:  Investigação e 

Desenvolvimento 

Consolidação da investigação; 

Promoção do desenvolvimento sustentável; 

Reforço da inovação. 

Eixo 3: Internacionalização Participação em atividades internacionais de ensino; 

Promoção da mobilidade internacional de pessoas (estudantes, 

docentes e pessoal não docente) e partilha de conhecimento; 

Desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais 

de investigação. 

Eixo 4: Comunicação e 

Comunidade 

Reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos 

fluxos; 

Desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma 

marca forte, moderna e unitária; 

Promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e 

cultural. 

Eixo 5: Organização e 

Desenvolvimento Interno 

Programar a modernização administrativa e técnica e a 

correspondente requalificação dos técnicos; 

Arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho; 

Desenvolver e adequar os modelos de avaliação de docentes ao nível 

técnico-científico, pedagógico e organizacional; 

Assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de 

equipamentos mais adequadas às Escolas e à qualidade da formação. 

Quadro 2: Eixos e objetivos estratégicos 

 

Os eixos estratégicos definidos pelo IPG foram desenvolvidos pelas diversas UO e UF 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 unidade, 
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elevar a qualificação e o prestígio da formação e incrementar as relações com a comunidade 

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 23 CTeSP registados, 3 (Educação e Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Gestão de Alojamentos Turísticos, Relações Interculturais e Intervenção Social) 

dos quais em 2019, 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. 

Procurou-se fortalecer 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, de prestígio e indexação, na participação 

alargada e diversificada em eventos de carácter científico 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 IES e centros de investigação, que 

garantem a incorporação de saber e o estímulo à I&D. A organização de diversos eventos 

pedagógicos e científicos foi reforçada e qualificada. Foram garantidas condições de formação 

e estímulo à sua aplicação nas práticas desenvolvidas na instituição e com os parceiros 

institucionais nacionais e internacionais. 

A internacionalização e colaboração com a comunidade e IES congéneres foram reforçadas, no 

sentido de incrementar e alargar as áreas de formação e investigação, a intervenção em 

processos 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, a nível da 

mobilidade internacional e de recrutamento de estudantes internacionais. Procurou-se 

promover espaços e momentos, programas de formação e de atividades desportivas e culturais, 

de modo a oferecer à 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 

A análise 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), permitiu a evolução e denominação 

das diversas formações em quadros. De referir a estabilidade na oferta de formações graduadas 

e a lecionação dos CTeSP desde 2015/16. 

As Escolas do IPG possuem 23 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 do número 

de CTeSP é a principal alteração no último ano. 

Tipos de Formações 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Licenciaturas 19 19 19 19 19 

Mestrados 13 13 13 12 12 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais 21 22 23 20 23 

Cursos de Pós-Licenciatura 2 2 2 2 2 

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

 

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. Em 2019, a A3ES desenvolveu o 2º ciclo de avaliação e acreditação, 

tendo acreditado 9 CE por 6 anos (Construções Civis, Engenharia Civil, Ciências do Desporto, 

Desporto, Contabilidade, Marketing, Marketing e Comunicação, Comunicação e Relações 

Públicas, Gestão e Sustentabilidade no Turismo) e 4 por 1 ano (Engenharia Topográfica, Turismo 

e Lazer, Gestão Hoteleira e Restauração e Catering). Refira-se que durante o ano de 2019 a A3ES 

desenvolveu visitas ao IPG relativas à acreditação de ACEF (17/18), bem como houve a 

preparação de guiões (ACEF 19/20), permitindo uma análise comparativa e evolutiva com a 

avaliação do 1º ciclo avaliativo relativa a cada CE. 

 

 

 



Relatório de Atividades de 2019 do IPG/SAS 

 

52 
 

Escolas do 
IPG 

Tipo de formação 

Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais  

Licenciaturas Mestrados 

Escola Superior 
de Tecnologia e 
Gestão (ESTG) 

 Cadastro Predial 

 Cibersegurança 

 Contabilidade e Fiscalidade 

 Desenvolvimento de 
Aplicações Informáticas 

 Design e Fabrico Digital 

 Energias Renováveis e 
Eficiência Energética 

 Gestão Clínica 
Administrativa (e ESS) 

 Gestão e Comércio 
internacional 

 Gestão e Inovação de 
Produtos Endógenos 

 Indústria Automóvel 

 Manutenção Industrial 
Eletromecatrónica 

 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 Digital 

 Comunicação, Protocolo e 
Organização de Eventos 

 Desportos de Montanha 

 Educação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

 Gerontologia 

 Repórter de Som e Imagem 

 Relações Interculturais e 
Intervenção Social 

 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) 

 Cozinha e Produção 
Alimentar 

 Gestão de Alojamentos 
Turísticos 

 Turismo de Saúde e Bem-
Estar Turística 

 Gestão Hoteleira 
 Restauração e Catering 
 Turismo e Lazer 

 

o Gestão e 
Sustentabilidade no 
Turismo 

 

Escola Superior 
de Saúde (ESS) 

 Bioanálises e Controlo (e 
ESTG) 

 Enfermagem 
 Farmácia 

o Enfermagem Comunitária 
o Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria 
o Ciências Aplicadas à Saúde 

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 2019/2020 

 

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

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

Constata-se que no último ano houve um aumento das vagas do concurso nacional, que ocorreu 

nas licenciaturas em Enfermagem e em Engenharia Informática. Os concursos locais e concursos 

especiais (inclui maiores de 23 anos) contribuem para a ocupação de vagas. O contingente de 
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candidatos provenientes do Concurso de maiores de 23 anos regista decréscimo nos últimos 4 

anos, embora com valores pouco expressivos.  

Indicadores 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Vagas concurso Nacional (1º Ciclo) 676 676 680 699 734 

Inscritos no 1º ano pela 1ª vez (todos 

contingentes) 
976 900 1152 1065 894 

Inscritos pelo concurso dos maiores de 

23 anos                                                                      
31 46 38 33 29 

Quadro 5: Indicadores de acesso ao ensino superior entre 2015/16 a 2019/20 

 

A partir do ano letivo de 2016/17 regista-se um acréscimo global de inscritos no IPG (quadro 6), 

embora com comportamentos diferenciados nas UO. O aumento no ano letivo 2019-20 foi mais 

acentuado na ESTG, depois de uma certa estabilização, contribuindo para o aumento global de 

inscritos no IPG nos 1º e 2º ciclos. Considerando em 2019-20 os inscritos em licenciaturas (2455), 

mestrados (375) e CTESP (628), obtemos um total de 3458 alunos, representando um acréscimo, 

relativamente ao ano anterior. 

Indicadores 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

ESECD 681 616 691 691 778 

ESTG 958 952 963 1038 1179 

ESS 496 496 543 522 598 

ESTH 249 257 261 239 275 

Total do IPG 2384 2321 2458 2490 2830 

Quadro 6: Inscritos (1º e 2º ciclos) por Escola entre 2015/16 a 2019/20 

 

O Concurso para Estudantes Internacionais registou um crescimento 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. 

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%. 

A eficiência formativa da atividade do IPG traduz-se pelos seus diplomados (quadro 7). Tem-se 

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

inscritos e de vários tipos de dificuldades dos estudantes nas 3 tipologias de CE. No ano letivo 
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de 2018/19 registaram-se 529 diplomados, valor inferior ao do ano letivo anterior. Verifica-se 

uma tendência de redução de diplomados em licenciatura e em mestrado, em particular. 

Diplomados 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Diplomados 1º ciclo - IPG 425 372 346 427 396 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto da Guarda 

105 119 111 113 130 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 140 124 114 131 115 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  
53 45 40 59 41 

Escola Superior de Saúde da Guarda 127 84 81 124 110 

Diplomados CTESP - IPG 223 35 90 83 99 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto da Guarda 

95 5 60 41 47 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 

95 27 27 36 38 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  33 3 3 6 14 

Diplomados  Mestrados - IPG 35 52 51 46 34 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da 
Guarda 

20 32 23 14 13 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto 

14 20 26 26 18 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria  0 0 0 0 0 

Escola Superior de Saúde da Guarda 1 0 2 6 3 

TOTAL IPG 683 459 490 556 529 

Quadro 7: Evolução do número de diplomados por Escola e tipologia de formação 

 

5.2. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

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”.  

 
 

5.3. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

As mobilidades internacionais no IPG, no âmbito do programa ERASMUS, registam um ligeiro 

decréscimo na participação de estudantes, relativamente a 2018, em mobilidade outgoing (77) 

e incoming (175). Os docentes e não docentes registam 79 participações em missão de 

mobilidade, promovendo as trocas de experiências e aprendizagens no contexto internacional 

sobretudo no espaço europeu e no espírito do Processo de Bolonha. O GMC promoveu 7 sessões 
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de divulgação, informação e acolhimento junto dos vários públicos e participou em 7 feiras 

internacionais. 

O IPG continua a integrar o consórcio Erasmuscentro o que implica a otimização e partilha de 

trabalho, resultante da parceria dos Politécnicos do Centro que, assim, potenciam sinergias de 

trabalho e incorporam novas dinâmicas e articulações em redes colaborativas, com a renovação 

e formalização de novos acordos com IES congéneres (35), ampliando as áreas de 

ensino/formação abrangidas no programa Erasmus+. 

No quadro 8 observa-se que a nível de incoming (estrangeiros que estiveram no IPG) houve 205 

participações, cabendo a maioria (175) aos alunos a frequentar os CE no IPG, e 30 a mobilidade 

docente e não docente. Ao nível de outgoing (saídas para o estrangeiro) contabilizam-se 126 

participações. O n.º de docentes e não docentes do IPG em mobilidade registou o total de 49 e 

o de estudantes em programas de mobilidade totalizou 77. Como referido anteriormente 

regista-se, em 2019, uma ligeira redução (22) face ao ano anterior, que acreditamos dever-se, 

sobretudo, a constrangimentos económicos e, muitas das vezes, a um processo demasiado 

burocrático.  

A estratégia de internacionalização da IES, quer do seu corpo discente, quer dos docentes e 

funcionários, deve procurar ser reforçada num futuro a médio prazo. 

Mobilidades  Mob. OUTGOING   Mob. INCOMING   

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Mobilidade de 
Estudantes para 
Estudos 

53 47 28 45 41 116 111 127 174 173 

Mobilidade de 
Estudantes para 
Estágios 

36 26 36 36 36 3 3 3 5 2 

Mobilidade de 
Docentes para 
Missão de Ensino 

21 25 22 33 36 40 29 34 17 17 

Mobilidade de 
Pessoal Não 
Docente para 
Formação 

18 15 19 23 13 5 9 11 12 14 

Visitas para 
Preparação e 
Organização e 
Mobilidade  

3 6 3 4 4 4 3 3 4 4 

TOTAIS 131 119 108 141 130 164 155 178 212 210 

Quadro 8: Mobilidades internacionais de outgoing e incoming de 2015 a 2019 

 

A promoção das mobilidades no IPG assentou nas seguintes ações:  

 Realização de sessões de informação e divulgação dos programas de mobilidade nas Escolas 

do IPG, bem como de uma sessão para a comunidade docente e não docente do IPG; 
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 Realização de visitas a turmas de diversos CE por forma a prestar esclarecimentos específicos 

em determinadas áreas de estudo, para apresentar propostas específicas de estágios e, ao 

mesmo tempo, divulgar as oportunidades das atividades de mobilidade internacional; 

 Curso intensivo de Português para estrangeiros, especificamente organizado para os 

Estudantes Erasmus Incoming, que funciona como UC opcional ou se inserida no Plano de 

Estudos UC de reconhecimento académico com 2 ECTS;  

 Existência de Coordenador Académico para a cooperação internacional em cada Escola, 

promovendo as boas práticas de mobilidade; 

 Organização da sessão de boas vindas, no início de cada semestre, para os estudantes 

incoming e receção individual de docentes e não docentes estrangeiros; 

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

mobilidade ERASMUS+ emanadas da Comissão Europeia e preparação para a transição da 

desmaterialização de processos com a implementação do Erasmus Without Paper; 

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

Internacionais das IES, que compõem o CCISP das Relações Internacionais e do 

ERASMUSCentro. 

No âmbito do Programa Erasmus+ é notória a estratégia institucional no âmbito da 

internacionalização, já muito alinhada com as prioridades estabelecida para o próximo 

Programa Comunitário 2021-2027 o que fica demonstrado pela participação e condução ativa 

de projetos Erasmus+. 

A área de Desporto da ESECD deu continuidade ao projeto Europeu Integrated Football – The 

new frontier of Sport for All, bem como integrou, em 2019, um novo projeto - MEW – Movement 

Environment Wellbeing. 

Também com o apoio operacional e técnico do GMC se concluiu o projeto Erasmus+ KA2 – 

parcerias estratégicas - TELESEICT – Teaching and Learning in Special Education with Information 

Communication Technologies - coordenado pelo IPG na ESECD em parceria com 9 IES – Albânia, 

Bélgica, Espanha, Grécia, Hungria, República Checa, Roménia, Suécia e Turquia. A conclusão 

deste projeto culminou com uma avaliação positiva (68/100), tendo em conta a dimensão do 

projeto e o elevado número de parceiros. Focado nas questões relacionadas com o ensino e 

aprendizagem na educação especial através das TIC, tinha como principal objetivo a formação e 

sensibilização de professores para a criação de ambientes de aprendizagem para alunos com 

necessidades especiais. Na sua avaliação final foi considerado como inovador e com elevado 

impacto na sociedade digital e de forma inclusiva. 
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Na ESTG, em 2019, continuou a desenvolver-se a Ação KA2 – parcerias estratégicas, do programa 

Erasmus+ com a participação, como parceiros no projeto europeu DT.UNI – Design Thinking 

Approach for an Interdisciplinary University, que é transversal a várias áreas da Escola, cuja 

instituição coordenadora é a Universidade Marie-Curie-Sklodowska, na Polónia. 

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 que as 8 IES reforçam 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. 

Como membros do Consórcio Erasmuscentro, foi apresentada candidatura a mobilidade para 

países não-europeus - Ação KA 107- ICM - Internacional Credit Mobility - a qual foi aprovada 

com financiamento para mobilidade de docentes, não docentes e estudantes para países como 

Marrocos e Bielorrússia. A rede de parcerias do IPG aumentou no ano 2019 (BA), em diversas e 

áreas de ensino, sendo estabelecidos, nesse sentido, novos Acordos Bilaterais Erasmus+ com 

instituições congéneres do Espaço Europeu, que constam do quadro 9. 

País Instituição 
Bulgária UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY - SOFIA 

Chipre NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS 

 INTERNAPA COLLEGE 

Espanha UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Eslovénia UNIVERSITY OF LJUBLJANA (FACULTY OF ELECTRICAL ENGINNEERING 

Grécia EASTERN MACEDONIA AND TRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Itália UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

Polónia SGH WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS 

República Checa MORAVIAN UNIVERSITY COLLEGE OLOMOUC 

 UNIVERSITY OF OSTRAVA 

Turquia BOLU ABBANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY 

 BAYBURT UNIVERSITY 

 BURDUR MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY 

 ANKARA UNIVERSITY 

 DUZCE UNIVERSITY 

 MUS ALPARSLAN UNIVERSITY 

 OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY 

 KONYA TECHNICAL UNIVERSITY – FACULTY OF ENGINEERING 

 KONYA FOOD AND AGRICULTURE UNIVERSITY 

 KUTAHHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY 

 RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY 

 SAKARYA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

 TRABZON UNIVERSITY 

 USKUDAR UNIVERSITY 

Quadro 9: Novos acordos bilaterais Erasmus (BA) em 2019 
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A ampliação da rede de parcerias do IPG foi também possível pela celebração de novos acordos 

internacionais, memorandos de entendimento e convénios. 

Apresentamos no quadro 10 a lista de acordos de cooperação internacional estabelecidos em 

2019 com IES do Brasil, e oficialização de Memorandos de Entendimento, Convénios Específicos 

e Protocolos de Cooperação.  

País Instituição 

Brasil INSTITUTO FEDERAL NORTE DE MINAS GERAIS 

 UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO - USC 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SUL DE MINAS GERAIS 

(PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO) 

 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

(ACORDO DE COOPERAÇÃO) 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA 

Quadro 10: Acordos de Cooperação Internacional  com o Brasil em 2019 

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+ (quadro 11). 

País Instituição 

Bielorrússia BELARUSIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY 

 BELARUSIAN TRADE AND ECONOMICS UNIVERSITY OF CONSUMER 

COOPERATIVES 

 DOSTOEVSKY OMSK STATE UNIVERSITY/ RUSSIAN FEDERATION OMSK 

 YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO 

 INTERNATIONAL UNIVERSITY MISTO - MINSK 

Colômbia UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

Jordânia JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (JUST) 

México UNIVERSIDAD DE CELAYA 

Uzbequistão FERGANA STATE UNIVERSITY (UZEBEKISTAN) 

Quadro 11: Acordos Interinstitucionais assinados em 2019 

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. 
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Ainda no âmbito de Investimento e Inovação na vertente Internacionalização, o IPG integrou 

novamente a candidatura ao COMPETE 2020 com o projeto PPIN – Portugal Polytechnics 

International Network em colaboração com 14 Institutos Politécnicos: Porto, Coimbra, Beja, 

Viseu, Bragança, Castelo Branco, Tomar, Cávado e Ave, Portalegre, Leiria, Santarém. Viana do 

Castelo, Coimbra ESE e Porto ESE com o CCISP e SINASE. Esta candidatura acabou por se ver 

aprovada já no final de 2019 e com o seu desenvolvimento pretende-se criar e manter uma rede 

de internacionalização presencial do Ensino Superior Politécnico Português no estrangeiro, criar 

uma plataforma de informação para as Instituições e tecido empresarial, partilhando 

mecanismos de sustentabilidade e eventos de caráter internacional. 

No âmbito de projetos de cooperação institucional, o IPG, também através 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. 

 

5.4. RECURSOS HUMANOS 

O IPG promove o clima e a cultura organizacionais através da coesão interna, sobretudo pela 

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

dos recursos materiais, tendencialmente mais centralizada de modo a criar sinergias e a 

racionalizar a partilha dos recursos entre UO, e entre o IPG e os SAS.  

A estrutura de recursos humanos da IES tem sido ajustada, quer não docentes (cf. quadro 12), 

quer docentes (cf. quadro 13), por via de redução do pessoal contratado em regime de tempo 

parcial e de aposentações, bem como das novas funcionalidades e necessidades de serviço.   
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Cargo/carreira/categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2019 

SAS IPG SAS+IPG 

Presidente  1 1 

Vice-presidente  2 2 

Administrador  1 1 

Diretor de Serviços 1 3 4 

Chefe de Divisão    

Técnico superior área jurídica  1 1 

Técnico superior área de BAD  1 1 

Técnico superior 5 26 31 

Especialista de informática  8 8 

Técnico de informática  2 2 

Coordenador técnico    

Assistente Técnico 2 40 42 

Encarregado de pessoal auxiliar 2 1 3 

Assistente operacional 33 35 68 

Total 43 121 164 

Quadro 12: Recursos humanos de colaboradores não docentes a 31/12/2019 

Categoria 
Efetivos considerados a 31/12/2019 

ESECD ESTG ESS ESTH IPG 

Prof. Coordenador Principal 1 0 0 0 1 

Prof. Coordenador 3 11 3 1 18 

Prof. Adjunto 31 67 19 9 126 

Prof. Adjunto Equiparado 0 0 0 0 0 

Prof. Adjunto Convidado 10 6 18 5 39 

Assistente 3 2 1 0 6 

Assistente Equiparado 2 5 0 0 7 

Assistente Convidado 8 10 13 3 34 

Total docentes 58 101 54 18 231 

Total docentes em % 25,11% 43,72% 23,38% 7,79% 100% 

Total docentes ETI 50,95 93,80 38,69 15,18 198,62 

Total docentes ETI em % 25,65% 47,23% 19,48% 7,64% 100% 

Quadro 13: Recursos humanos de colaboradores docentes a 31/12/2019 
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Os valores de docentes indicados, 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. No conjunto das escolas, a ESTG é a que detém o maior corpo docente, com 43% dos 

docentes, seguindo-se a ESECD com 25%, a ESS com 23% e, por último, a ESTH com 8%. 

O número de docentes em 2019 regista o valor de 231, constituído em cerca de 54% pela 

categoria de Prof. Adjunto, que corresponde 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.  

Corpo docente  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.1 Nº de docentes (ETI) 213 214 203 194 193 184 186 186 189 198 

1.2 Nº docentes a TI 190 189 183 179 176 170 168 168 174 177 

1.3 Nº docentes doutorados 
(ETI) 

42 54 60 75 89 104 115 125 135 146 

1.4 Nº docentes doutorados 
a TI 

41 50 59 73 86 101 110 119 121 126 

1.5 Nº docentes com título 
de especialista (ETI) 

3 7 10 16 17 23 25 24 26 42 

1.6 Nº docentes com título 
de especialista a TI 

3 6 9 13 15 19 21 21 23 26 

Quadro 14: Habilitações académicas do corpo docente em 31/12/2019 

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. 

Porém, a qualificação do corpo docente regista progressos, como se constata, tendo o número 

de doutorados vindo a aumentar, bem como o de especialistas, podendo potenciar maior 

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 
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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 26 internos e 29 

externos, aos quais se acrescenta mais 1 em 2019 na área de Ciências Informáticas (481). 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 15. 

Categorias 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Assistente operacional 35 35 30 38 36 

Assistente técnico 45 45 41 41 40 

Direção Superior 1º grau 1 1 1 1 1 

Direção Superior 2º grau 3 3 3 3 2 

Direção Intermédia 1.º grau 1 1 1 1 1 

Direção Intermédia 2.º grau     1 

Direção Intermédia 3.º grau     2 

Especialista Informática 8 8 9 10 8 

Técnico superior 22 22 29 29 28 

TOTAL 115 115 114 123 119 

Quadro 15: Recursos humanos de não docentes 

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 Curriculum vitae. 
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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. 

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

seus serviços. Os novos desafios e a crescente procura da Instituição por estudantes 

internacionais, pode exigir um alargamento do quadro de pessoal, em particular nos serviços 

técnicos e sociais, capazes de responder a maiores necessidades de alojamento, apoio diverso e 

alimentação. 

Categorias 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Assistente operacional 41 38 36 34 34 

Assistente técnico 4 3 3 3 3 

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

Encarregado de Pessoal Auxiliar  0 3 3 3 3 

Técnico superior 3 3 3 3 3 

TOTAL 49 48 46 44 44 

Quadro 16: Recursos humanos afetos aos SAS 

 

5.5. AÇÃO SOCIAL 

Os SAS desenvolvem a sua atividade, de cariz social, procurando fomentar e melhorar as 

condições de acolhimento e aprendizagem dos estudantes, mediante a prestação de serviços e 

a concessão de apoios, sobretudo através de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, 

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

definidos para 2019, 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 neste âmbito, 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, 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 
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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 das 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 GFCD 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. No ano de 2019 contabilizaram-se 155 consultas de 

psicologia clínica. O ciclo de 5 workshops foi sobre Saúde e Bem-Estar: pelo seu bem-estar, ria-

se; Relaxar(me); Happy Yoga; Iniciação ao Reiki; sinta-se saudável, sinta-se minful. Também 

houve um workshop sobre comunicação: Comunicação Poderosa com o Público. 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 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 regista-se que os valores relativos à situação financeira dos SAS surgem 

agregados ao grupo IPG na secção 8. Porém, refere-se que as dificuldades também verificadas 
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em 2019 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 2018/19, a candidatura a Bolsa de Estudo decorreu de 25 de junho a 30 de 

setembro de 2019, nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de 

setembro e, ainda, entre 1 de outubro de 2018 e 31 de maio de 2019. 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 5 pode-se constatar que, nos últimos cinco anos, há acréscimo do número 

de bolseiros, sobretudo em resultado da conjuntura económica do país. 

 

Figura 5: Evolução dos candidatos e bolseiros nos últimos 5 anos 

 

A repartição dos bolseiros por Escola (quadro 17) permite verificar que, ao nível de Licenciaturas, 

a ESS regista a maior percentagem de alunos bolseiros em relação à sua população escolar 

(53%), seguindo-se a ESTH. Assinale-se que a % de alunos que auferem bolsas nos CTESP em 
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relação aos estudantes desse tipo de CE é de 29%, nos Mestrados é de 15%, sendo maior nas 

Licenciaturas (35%). 

TESP População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 139 70 63 45% 90% 

ESTG 178 43 33 19% 77% 

ESTH 40 15 9 23% 60% 

Total 357 128 105 29% 82% 

1º Ciclo População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 632 286 240 38% 84% 

ESTG 845 264 190 22% 72% 

ESS 452 276 241 53% 87% 

ESTH 218 98 72 33% 73% 

Total 2147 924 743 35% 80% 

      

2º Ciclo População 
Escolar 

Candidatos Bolseiros % Bolseiros/ 
População 

% Bolseiros/ 
Candidatos 

ESECD 59 22 20 34% 91% 

ESTG 193 34 26 13% 76% 

ESS 70 6 2 3% 33% 

ESTH 21 5 3 14% 60% 

Total 343 67 51 15% 76% 

Quadro 17: Bolsas de Estudo no ano letivo de 2018/19 por tipo de CE e Escola 

 

Em termos de representação do valor das bolsas, segundo a tipologia de formação (quadro 18), 

verifica-se um montante de 1.493 527,95 € para as licenciaturas, seguindo-se os bolseiros de 

CTeSP com 181 138,77 € e, por último, os bolseiros de mestrados com 109 421,78 €.  

Quadro 18: Bolsas de estudo no ano letivo de 2018/19, por Escola, género e valor total 

 

 

Escola 

Sexo Encargo Financeiro 

Masculino 
 

Feminino Valor TESP Valor  1º Ciclo Valor 2º Ciclo 

ESECD 130 193 115 516,64€ 497 871,13€ 42 341,38€ 

ESTG 111 138 56 556,65€ 370 864,01€ 58 521,40€ 

ESS 56 187 _____ 483 691,72€ 3 973,00€ 

ESTH 31 53 9 065,48€ 141 101,09€ 4 586,00€ 

Subtotal 328 571 181 138,77€ 1 493 527,95€ 109 421,78€ 

Total 899 1 784 088,50€ 
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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 19).  

Bolseiros Escolas/Género Masculino Feminino TOTAL 

ESECD 130 193 323 

ESTG 111 138 249 

ESS 56 187 243 

ESTH 31 53 84 

Total 2018/19 328 571 899 

Total 2017/18 341 621 962 

Total 2016/17 320 561 881 

Quadro 19: Bolseiros por Escola e Género em 2019 

 

O valor médio pago em bolsas (quadro 20) 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 2019 Total 2019  Total 2018 Total 2017 Total 2016 

ESECD 2 030,12€ 655 729,15€ 651 426,52€ 672.897,85 647.229,01 

ESTG 1 951,57€ 485 942,06€ 512 127,23€ 444.880,09 477.612,30 

ESS 2 006,85€ 487 664,72€ 544 713,93€ 209.454,52 185.464,09 

ESTH 1 842,29€  154 752,57€ 196 286,51€ 498.768,97 472.314,48 

Total 1 984,53€ 1 784 088,50€ 1 904 554,19€ 1.826.001,43 1.782.619,9 

Quadro 20: Valor (€) de Bolsas de Estudo no ano letivo de 2016 a 2019 

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 2019, 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; 
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 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. 

 

Relativamente ao nível de ocupação das residências (quadro 21), 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  Gulbenkian 

Taxa de ocupação 100% 98,81% 94,17% 100%                  97,73% 

Residentes Bolseiros 100% 86,90% 38,94% 62,86%               58,14% 

Residentes não Bolseiros 10,98% 9,64% 61,06% 37,14%               41,86% 

Quadro 21: Taxas de ocupação das residências 2018/2019 

 

As residências encontram-se 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.  

Tem-se verificado uma adesão bastante significativa às residências do Campus, com uma 

procura crescente. Estas residências encontram-se 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 número 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.  
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5.6. ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE 

O GAQ foi criado por deliberação do Conselho de Gestão do IPG como uma estrutura de serviços 

com o objetivo central de servir de suporte operacional ao CAQ. Sendo uma estrutura 

coordenada no âmbito do CAQ, as suas responsabilidades centram-se na coordenação funcional 

e apoio logístico do SIGQ-IPG. 

No que diz respeito a recursos humanos, o GAQ tem afeta uma técnica superior e é coordenado 

pela Presidência. Este gabinete tem ainda a colaboração de quatro professores, um por cada 

Escola, designados pelos respetivos Conselhos Técnico-Científicos para integrar o CAQ e que 

funcionam como interlocutores para o SIGQ-IPG. 

Em termos estratégicos, o GAQ centra a sua ação no apoio aos processos de avaliação interna e 

externa com vista à acreditação de ciclos de estudo e na implementação do SIGQ-IPG e respetiva 

certificação. 

Em 2019 foi dada continuidade ao desenvolvimento e consolidação do SIGQ-IPG, 

nomeadamente ao nível da revisão documental (impressos, formulários e procedimentos) e 

aplicação de inquéritos por questionário para auscultação das partes interessadas – diplomados 

e entidades externas. 

O GAQ garantiu ainda as seguintes atividades: 

• Disponibilização de conteúdos e informação no âmbito da qualidade na página de internet 

Qualidade IPG (www.qualidade.ipg.pt); 

• Registo e manutenção da documentação no âmbito do SIGQ-IPG, especificamente 

impressos, formulários, procedimentos, instruções de trabalho, documentos e 

regulamentos para acesso, por parte de todos os utilizadores do IPG através do Sistema 

de Informação Wemake; 

 Disponibilização e atualização de conteúdos nas secções Regulamentos e Formulários da 

página WEB do IPG (separadores O Instituto e Serviços Académicos); 

• Apuramento de indicadores de desempenho previstos no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR) de 2019 do IPG e no âmbito dos procedimentos do SIGQ-IPG; 

• 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. 
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6. ATIVIDADES DE DESTAQUE DO ANO DE 2019 

As atividades principais do IPG e dos SAS (Formação e Ação Social) enquadraram-se no conjunto 

de indicadores, quadros e apreciações das secções anteriores deste 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. Os projetos programados e as atividades realizadas em 2019, 

nas UO e UF, são a seguir expostos de acordo com os eixos estabelecidos: Ensino, Investigação 

e Desenvolvimento, Internacionalização, Comunicação e Comunidade, Organização e Gestão 

Interna.  

Eixo 1: Ensino 

Pretende a criação e adequação dos programas de formação, a avaliação das atividades de 

ensino e da qualidade das aprendizagens e a promoção da empregabilidade dos diplomados. 

Eixo 2: Investigação e Desenvolvimento 

Visa a consolidação da investigação, a promoção do desenvolvimento sustentável e o reforço 

da inovação.  

Eixo 3: Internacionalização 

Intenta incremetar a participação em atividades internacionais de ensino, a promoção da 

mobilidade internacional de pessoas (estudantes, docentes e pessoal não docente) e partilha de 

conhecimento e, ainda, o desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais de 

investigação. 

Eixo 4: Comunicação e Comunidade 

Assegura a reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos fluxos o 

desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma marca forte, moderna e unitária 

e, também, a promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural. 

Eixo 5: Organização e Gestão Interna 

Assume programar a modernização administrativa e técnica e a correspondente requalificação 

dos técnicos, arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho, desenvolver e adequar 

os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico-científico, pedagógico e organizacional, 

bem como assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de equipamentos 

mais adequadas às Escolas e à qualidade da formação. 
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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 – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Aula(s) Aberta(s) N.º de sessões/aulas realizadas 1 ou 2 nd 

Ensino e 
Aprendizagem 

Aulas de preparação N.º de participantes inscritos 6 nd 

Ensino e 
Aprendizagem 

Estágios curriculares recebidos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

1 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de Projetos e estágios de alunos  N.º de estágios curriculares recebidos 4 4 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri de provas académicas  
   

N.º de atividades académicas 
realizadas    

11 8 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri de relatórios da componente formação 
prática em contexto de trabalho  
    

N.º de atividades académicas 
realizadas  

50 30 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júri em provas académicas N.º de atividades/ações realizadas 22 19 

Ensino e 
Aprendizagem 

Júris N.º de ações concretizadas 2 nd 

Ensino e 
Aprendizagem 

Lecionação N.º de ações concretizadas 3 7 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de estágios curriculares 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

16 13 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de estágios e/ou projectos 
N.º de atividades académicas 
realizadas  

3 2 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de Projeto de fim de curso de 
Licenciatura em Engenharia Topográfica  

N.º de estágios curriculares recebidos 1 
1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientação de Projetos e estágios de alunos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

5 5 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientador ou coorientador de alunos 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

16 13 

Ensino e 
Aprendizagem 

Orientações de Projeto Aplicado de 
Mestrado 

N.º de atividades/ações realizadas 3 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Tutora Poliempreende 
N.º de equipas inscritas 3 

nd 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de estudo   
   

N.º de visitas de estudo realizadas 
17 10 

Eventos e 
Iniciativas 

Eventos Tecnico/cientificos  N.º de atividades/ações realizadas 4 4 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas  N.º de atividades/ações realizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Participação na organização de eventos  N.º de ações aprovadas 3 nd 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Criação de cursos de formação/atualização  N.º de atividades/ações realizadas 2 2 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso/ação de formação 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop sobre fotografia e vídeo 
especialmente dirigido aos alunos da Lic. 
Design de Equipamento da ESTG 

N.º de participações em eventos 
científicos 

20 20 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Organização de Palestras e workshops 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

4 4 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Organização de um curso de Ética e 
Deontologia Profissional 

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

1 0 
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Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso de preparação para o exame da Oracle N.º de inscritos/participantes >= 6 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop Metrias da Informação e 
MENDELEY 

N.º de sessões/aulas realizadas 1 ou 2 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Participação com os alunos no Atualiza. te 
(na Universidade de Aveiro) 

Nº de Atividades realizadas 1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 nd 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 nd 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop metrias da informação e 
MENDELEY 

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

1 ou 2 0 

Transversal Jornadas de Marketing Nº de Atividades realizadas 1 postivo 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Seminario Auditorio ESTG - 20 Nov. 2019 1 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

XX Congresso AECA 25/27 nov. - Univ. Málaga 1 nd 

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  

7 4 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

2 2 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Conferência nacional/internacional N.º de comunicações apresentadas 2 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Curso/ação de formação 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

1 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Eventos técnico/científicos N.º de atividades/ações realizadas 4 4 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop de Geotecnia Ambiental N.º de ações aprovadas 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Autor de artigos em atas de congressos 
internacionais 

N.º de publicações com ISBN 11 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Autor de artigos publicados em revistas 
indexadas (ISI/SCOPUS)  

N.º de publicações 10 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Comunicações 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

13 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Conferência nacional/internacional N.º de comunicações apresentadas 5 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Coorientação  de alunos do 3º ciclo N.º de atividades/ações realizadas 1 A decorrer 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

IX Edição do Prémio Fluviário – Jovem 
Cientista do Ano 2019 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

N.º de participações em projetos de 
investigação 

N.º de projetos de investigação 
científica realizados 

1 1 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Participação em Comissão Científica de 
Eventos Científicos 

N.º de eventos científicos 
realizados/promovidos 

1 1 
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Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicação N.º de publicações científicas 21 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão de artigos científicos 
N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

10 nd 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

XX Congreso AECA 
N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

4 4 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

XXIX Jornadas Hispano-Lusas de Gestión 
Científica  

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 

5 5 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas  

KeyNote N.º de ações concretizadas 1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

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

1 1 

Internacionalização Mobilidade docente  
Participação em programa de 
mobilidade docente  

11 nd 

Internacionalização Protocolos com Universidades Ucranianas N.º de ações de cooperação 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Protocolos de cooperação internacional 
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

3 0 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Orientação  de alunos internacionais  N.º de protocolos/parcerias criadas 3 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Lecionação de curso/aulas em instituição 
estangeira. 

N.º de ações concretizadas 1 1 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Avaliação do curso de Engenharia 
Topográficado IPG 

N.º de atividades académicas 
realizadas 

1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Colaboração com a Escola Profissional de 
Trancoso 

N.º de projetos aprovados 13 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Divulgação da oferta formativa  N.º de ações de promoção realizadas 3 3 

Eventos e 
Iniciativas 

Conferência Internacional de 
Cibersegurança 

N.º de inscritos/participantes 
<= 

250 
0 

Eventos e 
Iniciativas 

 Eu sou Engenheiro N.º de inscritos/participantes <= 20 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Consultores por um dia N.º de inscritos/participantes <= 15 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Concurso Nacinal de Robótica N.º de inscritos/participantes 
>= 

150 
nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Engenharia Informática N.º de inscritos/participantes >=  50 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Tardes da Tecnologia N.º de inscritos/participantes >=  20 0 

Eventos e 
Iniciativas 

À conversa com… N.º de inscritos/participantes >=  20 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Jantar de Negócios dos alunos de Gestão N.º de eventos realizados 1 1 
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V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Internas 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Requalificação do material informático das 
salas Beneton 

Nº de salas requalificadas 3 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Divulgação de oferta formativa 
N.º de ações aprovadas 2 

2 

Eventos e 
Iniciativas 

Divulgação de oferta formativa 
N.º de inscritos/participantes 

<= 

250 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Conferência Internacional de 
Cibersegurança 

N.º de inscritos/participantes <= 20 
0 

Eventos e 
Iniciativas 

 Eu sou Engenheiro 
N.º de inscritos/participantes <= 15 

0 

Eventos e 
Iniciativas 

Consultores por um dia 
N.º de inscritos/participantes 

>= 

150 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Concurso Nacinal de Robótica 
N.º de inscritos/participantes 

>=  

50 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Engenharia Informática 
N.º de inscritos/participantes 

>=  

20 nd 

Eventos e 
Iniciativas 

Tardes da Tecnologia 
N.º de inscritos/participantes 

>=  

20 0 

Eventos e 
Iniciativas 

À conversa com… 
N.º de inscritos/participantes 

<= 

250 nd 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Representante OCC N.º de entidades externas envolvidas 1 nd 

Transversal Direção do Curso  Taxa de concretização dos objetivos 3 3 

Transversal Coordenador da Unidade Técnico Cientifica  Taxa de concretização dos objetivos 1 1 

Transversal 
Menbro do Conselho Técnico Cientifico da 
ESTG 

Taxa de concretização dos objetivos 1 1 

Transversal Membro de Comissão de Equivalencias N.º de pareceres emitidos 30 30 

Transversal Coordenação de Área Diciplinar  Taxa de concretização dos objetivos 1 1 

Transversal 
Secretário da Área Cientifica de Engenharia 
Civil 

Taxa de concretização dos objetivos 1 1 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico Âmbito da Atividade Designação da Atividade Indicador Resultado 

Ensino Ensino e Aprendizagem Júri em provas académicas N.º de ações concretizadas 6 

Ensino Ensino e Aprendizagem Simulacro N.º de ações concretizadas 1 

Ensino Ensino e Aprendizagem 
Leccionação de parte de aulas 
em inglês para os alunos 
Erasmus 

N.º de ações concretizadas 40 

Ensino Ensino e Aprendizagem 
Orientação de Alunos de 
Mestrado 

N.º de ações concretizadas 2 

Ensino Ensino e Aprendizagem 
Júri das provas para atribuição 
do título de especialista 

N.º de inscritos/participantes 1 

Ensino Eventos e Iniciativas Visitas de Estudo N.º de ações concretizadas 5 

Ensino 
Formação, Cursos e 
Workshops 

Workshop 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

5 

Ensino 
Formação, Cursos e 
Workshops 

"O que podes fazer com ArcGIS 
Pro? 

N.º de ações concretizadas 1 

Ensino 
Formação, Cursos e 
Workshops 

As Geociências e a Sociedade N.º de ações concretizadas 1 
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Investigação e 
Desenvolviment
o (I&D) 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Participação na ABB+  
Conference na Warsaw School 
of Economics, Polónia 

N.º de ações concretizadas 1 

Investigação e 
Desenvolviment
o (I&D) 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Obtenção Titulo de Especialista N.º de ações concretizadas 1 

Internacionalizaç
ão 

Internacionalização Mobilidade Erasmus N.º de ações de cooperação 1 

Comunicação e 
Comunidade 

Informação e 
Comunicação 

Ações de Divulgação de 
Cursos/atividades ESTG 

N.º de ações concretizadas 2 

Comunicação e 
Comunidade 

Projetos, Protocolos e 
Parcerias 

Divulgação N.º de ações concretizadas 1 

Comunicação e 
Comunidade 

Projetos, Protocolos e 
Parcerias 

Workshop N.º de ações concretizadas 5 

Comunicação e 
Comunidade 

Eventos e Iniciativas 
Seminário Cadastro Predial 
"Conhecer e Gerir o Território 
pela Mão da Topografia" 

N.º de ações concretizadas 1 

Organização e 
Gestão Interna 

Transversal 
Membro do Conselho Cientifico 
da ESTG 

N.º de atividades/ações realizadas 4 

Organização e 
Gestão Interna 

Transversal Direção de Curso  N.º de relatórios produzidos 1 

Organização e 
Gestão Interna 

Transversal 
Membro de Mesa Eleitoral para 
o CTC da ESTG 

N.º de ações concretizadas 1 

Organização e 
Gestão Interna 

Ensino e Aprendizagem 

Reuniões de preparação e 
Avaliação do Curso de 
Licenciatura em  Marketing pela 
A3es 

Taxa de aprovação/conclusão  Aprovado 

Organização e 
Gestão Interna 

Ensino e Aprendizagem 
Reuniões de preparação e 
Avaliação do Curso de Mestrado 
em  Marketing e Comunicação 

Taxa de aprovação/conclusão  Aprovado 

 
 

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 – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Clube pedagógico de performance analysis N.º de participantes inscritos 5 14 

Ensino e 
Aprendizagem 

Design Thinking para 
administrativos/gestores 

N.º de participantes inscritos 10 
Realizado 

com 
sucesso. 

Ensino e 
Aprendizagem 

Comissão Científica do ReCLes.pt 2019 na 
UAlg  

N.º de participantes inscritos 75  

Ensino e 
Aprendizagem 

Comissão Científica do Forum CEL/ELC, 
Bruxelas 

N.º de participantes inscritos 50  

Ensino e 
Aprendizagem 

Dramatização para Público Infantil N.º de ações concretizadas - 15 alunos 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação em esqui alpino N.º de participantes inscritos 30 30 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação em percursos de alta montanha N.º de participantes inscritos 50 45 

Ensino e 
Aprendizagem 

Formação 
N.º de ações de 
sensibilização/informação/demonstraç
ão realizadas 

3 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

ICC module (ICCAGE project) taxa de aprovação/conclusão 1 
Realizado 

com 
sucesso. 

Ensino e 
Aprendizagem 

ReCLes.pt como agente de disseminação e 
coordenação internacional de formação 
em Design Thinking 

grau de satisfação  5 Positivo 

Ensino e 
Aprendizagem 

ICC volume Publicação do livro 1  

Ensino e 
Aprendizagem 

Interruptions: World Poetry Day 2019 grau de satisfação  5 
Realizado 

com 
sucesso. 

Ensino e 
Aprendizagem 

Práticas laboratoriais no âmbito de UC da 
Licenciatura e Mestrado em Ciências do 
Desporto 

N.º de intervenções realizadas > 40 >40 

Ensino e 
Aprendizagem 

Visita de Estudo N.º de ações concretizadas 28 28 

Ensino e 
Aprendizagem 

Workshop de Formação e Apresentação de 
atividades no âmbito do dia mundial do 
livro 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição de Fotografia N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Multimeeting 2019 N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Congresso Comunicar a Saúde Mental [15 
janeiro de 2019] 

N.º de participantes inscritos 150 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Planificação e execução de evento no 
primeiro semestre do ano letivo 2019/20 

N.º de ações concretizadas 4 >5 

Eventos e 
Iniciativas 

Passeio anual da UTC de Ciências Sociais e 
da Comunicação 

N.º de participantes inscritos 20 >30 

Eventos e 
Iniciativas 

Março das Línguas e das Culturas 
N.º de 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

20 >10 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição (Março das Línguas) do artista 
Pedro César Teles 

N.º de eventos realizados 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Concurso de Poesia N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Comemoração do dia Internacional do 
Livro Infantil 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Concurso de conhecimentos de Língua 
Portuguesa 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Poesia escrita em língua francesa  N.º de ações concretizadas 1 5 
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Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de livros N.º de publicações apresentadas 2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Workshops N.º de ações concretizadas 4 1 

Eventos e 
Iniciativas 

 Visita ao Museu da Marioneta e Museu 
Nacional do Teatro 

N.º de ações concretizadas 1 10 

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Teatro solidário    N.º de ações concretizadas  1 45 

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Performances Teatrais N.º de ações concretizadas  4 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Simpósio  N.º de inscritos/participantes > 80 5 

Eventos e 
Iniciativas 

Comemoração do dia do Ambiente N.º de ações concretizadas 1 20 

Eventos e 
Iniciativas 

Visita de estudo a Valência e a outra cidade 
espanhola (1º semestre) 

N.º de inscritos/participantes 47 4 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Fotografia N.º de ações concretizadas 1 
Workshop 
Multimeet

ing. 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Vídeo N.º de ações concretizadas 1 
Workshop 
Multimeet

ing. 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Animação N.º de ações concretizadas 1  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Mentores para a Criatividade N.º de ações concretizadas 1 1 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Futebol: formar para jogar N.º de participantes inscritos 75 192 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Andebol: carreira dual N.º de participantes inscritos 30 157 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Montanhismo: Montanha Segura N.º de participantes inscritos 30 70 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Curso de Nadador Salvador Nº de candidatos inscritos 30 20 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Treino Desportivo: A importância do 
planeamento a longo prazo na carreira 
desportiva  

N.º de participantes inscritos 30  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Palestra"Construção do perfil de 
competências de treinador: Desafios e 
oportunidades" 

N.º de participantes inscritos 30 81 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Atletismo: a matemática das cargas de 
treino do corredor 

N.º de participantes inscritos 30  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Fitness Talks N.º de participantes inscritos 30 60 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Workshop: Comida saudável N.º de participantes inscritos 30  

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

> 4  

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

> 4 4,7 

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

> 4  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Fórum de empregabilidade N.º de participantes inscritos 30 124 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Formação em Expressão Musical N.º de ações concretizadas 2 2 

Formação, Cursos e 
Workshops 

Formação: Área da Pedagogia Waldorf N.º de ações concretizadas 2  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Formação: Área da Euritmia N.º de ações concretizadas 2  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Participar em formações relacionadas com 
ACJ 

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

5 5 

Formação, Cursos e 
Workshops 

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

3  

Formação, Cursos e 
Workshops 

Conferência “el mundo árabe en el mundo 
hispano” pelo Prof. Alberto Buitrago 
Jiménez 

N.º de inscritos/participantes 47 47 
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Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Congresso Internacional - Comunicar no 
Século XXI 

N.º de participantes inscritos 250  

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Grupo de trabalho da RESMI 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

2  

Transversal Workshop sobre drones N.º de participantes inscritos 15  

Transversal Exposição de fotografia N.º de exposições realizadas 
Média 

> 4 
 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Poliempreende N.º de inscritos/participantes >2 6 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Caracterização dos docentes do ensino 
superior 

N.º de comunicações apresentadas 2 0 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto de Investigação N.º de trabalhos científicos submetidos 16 6 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Publicações N.º de publicações científicas 14 >14 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisão Científica  
N.º de artigos científicos 
revistos/avaliados 

>20 >20 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de Investigação  
Taxa de execução das atividades 
previstas 

7 7 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Artigo publicado  
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

2 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Investigação  N.º de inscritos/participantes 60  

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Publicação de livro Publicação de ebook 3 
publicada 
em março. 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Revisão pedagógica e linguística para os 
parceiros  internacionais e nacionais 

A implementar no boot camp na 
Universidade de Amsterdam 2019 

 
bootcamp 

abril. 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Planear e projetar uma base de dados  
A implementar no boot camp na 
Universidade de Marie Curie-Sklow... 
Polónia 2020 

 
A base de 
dados está 
a metade 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Mobilidade individual para Missão Docente N.º de atividades/ações realizadas 2  

Eventos e 
Iniciativas 

Desenvolvimento e experimentação de 
atividades de laboratório no âmbito do 
envelhecimento ativo 

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

>4  

Eventos e 
Iniciativas 

Vivências de alunos portugueses no 
estrangeiro 

N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais e 
estrangeiros no IPG 

80 
Realizado 

com 
sucesso. 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Promoção da cultura portuguesa e da sua 
poesia em diversas universidades 
brasileiras- UFMS, Univ. Metodista de São 
Paulo, Univ. de Montes- Claros, Minas 
Gerais 

N.º de horas de formação 16 Positiva 
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Internacionalização Mobilidade docente 
N.º de atividades académicas 
realizadas 

12 7 

Internacionalização International Public Speaking Competition.  N.º de intervenções realizadas 3 
Realizado 

com 
sucesso. 

Internacionalização 
Presidente da English-Speaking Union - 
Portugal 

N.º de trabalhos/ensaios/avaliações 
realizados 

4 
Realizado 

com 
sucesso. 

Internacionalização 
Coordenador da Newsletter da English-
Speaking Union, Portugal. 

N.º de participações em iniciativas de 
âmbito internacional 

1 
Realizado 

com 
sucesso. 

Internacionalização 
Cimeira organizada pela Comissão Europeia 
sobre The First European Education 
Summit. 

N.º de ações concretizadas 1 
Realizado 

com 
sucesso. 

Internacionalização 
Delegado Oficial da English-Speaking 
Union, Portugal, na Rússia. 

N.º de intervenções realizadas 3 
Realizado 

com 
sucesso. 

Internacionalização Programa MEW - Erasmus + Nº de atividade previstas 2 2 

 

Eixo Estratégico III – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Dinamização de instituições/espaços 
públicos com pequenas performances.  

N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

 Apresentação de Teatro solidário N.º de ações concretizadas 1  

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Performances Teatrais N.º de ações concretizadas 4 2 

Eventos e 
Iniciativas 

Apresentação de Performances Musicais  N.º de ações concretizadas 2 2 

Eventos e 
Iniciativas 

Dinamização de instituições/espaços N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Torneios de carácter desportivo N.º de eventos realizados 2  

Eventos e 
Iniciativas 

Desporto Universitário N.º de inscritos/participantes 50  

Eventos e 
Iniciativas 

Realização de palestras/tertúlias dirigidas à 
comunidade 

N.º de ações concretizadas 3 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Congresso Internacional de Animação 
Sociocultural 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Sabores e Tradições do Vale da Teixeira N.º de ações concretizadas 8 8 

Eventos e 
Iniciativas 

Projeto Omega N.º de ações concretizadas 1 1 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Cidadania e igualdade de género 
Grau de satisfação dos participantes 
(escala de 1 a 5) 

3  

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ação de formação: Atividades de Expressão 
Musical em Sala de Aula  

N.º de ações concretizadas 5 3 

Informação e 
Comunicação 

"Open Day: Desporto é Futuro" N.º de ações concretizadas 1 1 

Informação e 
Comunicação 

Produção de materiais  de divulgação do 
ciclo de mestrado em Ciências do Desporto 

N.º de ações concretizadas 4 4 

Informação e 
Comunicação 

Divulgação de atividades dos ciclos de 
estudos em desporto 

N.º de ações concretizadas 20 >20 

Informação e 
Comunicação 

Dinamização de ações junto de públicos 
especificos 

N.º de ações concretizadas 1 1 

Informação e 
Comunicação 

Gabinete de Mediação Intercultural com 
atendimento semanal aos alunos dos 
PALOP 

N.º de atendimentos realizados 25 
Realizado 

com 
sucesso. 

Informação e 
Comunicação 

Sessão de informações e boas-vindas aos 
alunos da CPLP 

N.º de presenças/participações em 
eventos 

100 
Realizado 

com 
sucesso. 

Informação e 
Comunicação 

Tarde Multicultural 
N.º de presenças/participações em 
eventos 

300  

Informação e 
Comunicação 

"Open Day: Desporto é Futuro" N.º de protocolos/parcerias renovados 1 1 
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Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Workshop de formação e apresentação de 
um exercício performativo para e com o 
público do Estabelecimento Prisional 
Regional da Guarda 

N.º de protocolos/parcerias renovados 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Dinamização de ações junto de públicos 
específicos 

N.º de participantes inscritos 100 150 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Programa IPGym N.º de participantes inscritos 45 52 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Guarda +65 anos em parceria com 
a CMG 

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

5 Positivo. 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Presidência da ReCLes.pt Realização do evento 1 
Realizado 

com 
sucesso. 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Design Thinking in higher education N.º de ações concretizadas 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

PEAS 2019 N.º de ações concretizadas 2 2 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Ciclo de Debates N.º de protocolos/parcerias renovados 1 1 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interno 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Questionários de avaliação dos fatores 
críticos para entrada no curso de Desporto 
do IPG 

N.º de atividades/ações realizadas 40 40 

Eventos e 
Iniciativas 

Questionários de avaliação da 
empregabilidade dos recém-licenciados 
IPG 

N.º de iniciativas de 
promoção/animação cultural 

20 40 

Eventos e 
Iniciativas 

Questionários sobre a satisfação dos 
estudantes perante o formação no âmbito 
do mestrado em Ciências do Desporto 

N.º de diplomados envolvidos 20  

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Estabelecimento de protocolos e parcerias N.º de protocolos/parcerias criadas 2  

Não especificado Análise dos ciclos de estudos N.º de atividades/ações realizadas 2 2 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Prescrição de exercícios físicos para 
tratamento de dor 
musculoesquelética 

N.º de 
inscritos/participantes 

37 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Formação Crosstraining| IPG 2019 
N.º de 
inscritos/participantes 

23 

Ensino 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Ler, interpretar, ensinar poesia 
N.º de 
sessões/cursos/workshop
s criados/promovidos 

Positivo 

Ensino Transversal 

Visita de estudo: Exposição «Mesa 
dos Sonhos-Duas coleções de Arte 
Contemporânea» (coleção de 
Serralves + coleção da Fundação 
Luso Americana para o 
Desenvolvimento (FLAD), TMG 

N.º de 
inscritos/participantes 

13 
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Ensino Transversal 
Visita de estudo: 
«Transversalidades-Fotografia sem 
Fronteiras» (TMG) 

N.º de 
inscritos/participantes 

22 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Aula aberta com Joaquim Milheiro 
N.º de 
inscritos/participantes 

70 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Comemoração do dia do ambiente 
N.º de atendimentos 
realizados 

1 

Ensino 
Eventos e 
Iniciativas 

Anima Sénior  
N.º de 
inscritos/participantes 

30 

Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) 

Formação, 
Cursos e 
Workshops 

I Encontro - Montanha, viver a 
montanha de forma segura e 
saudável 

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

5 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

IV Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadores en Estudios 
Teatrales (CIJIET) 

N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

VII International Conference on New 
Directions in the Humanities 

N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

65th Annual JBSA Conference 
N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

40th Meeting of APEAA 
N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

Publicação de artigo em livro ISBN -
9789004402935 

N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

XVII Congreso Internacional sobre 
Nuevas Tendencias en Humanidades 

N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 

com êxito 

Internacionalização 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos 
Científicos 

XVII Congreso Internacional sobre 
Nuevas Tendencias en Humanidades 

N.º de comunicações 
apresentadas 

Realizada 
com êxito 

Internacionalização 
Eventos e 
Iniciativas 

Ceia de Natal Solidária. 
N.º de ações 
concretizadas 

Realizada 
com êxito 

Internacionalização 
Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Cidadania e Igualdade. 
N.º de ações 
concretizadas 

Realizada 
com êxito 

Internacionalização 
Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Reuniões com a RLIS 
N.º de ações 
concretizadas 

Realizada 
com êxito 

Internacionalização 
Internacionaliz
ação 

A Língua e a Educação Matemática 
N.º de 
inscritos/participantes 

40 

Comunicação e Comunidade 
Eventos e 
Iniciativas 

Seminário “ESCOLA INCLUSIVA - O 
seu papel no Combate ao Abandono 
e Insucesso Escolar” 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Comunicação e Comunidade 
Eventos e 
Iniciativas 

Ação "Um olhar, duas mãos" 
N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Comunicação e Comunidade 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Conferência do Padre Edwin Maria 
John, intitula "Cidadania em Ação" 

N.º de comunicações 
apresentadas 

1 

Comunicação e Comunidade 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Ação de formação: Atividades de 
Expressão Musical em Sala de Aula  

N.º de participantes 
inscritos 

40 

Comunicação e Comunidade 
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 comunicações 
apresentadas 

1 

Comunicação e Comunidade 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

2ª Conferência Internacional – 
Montanhas Mediterrânicas e 
Património Geológico 

N.º de atividades 
divulgadas 

1 
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Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

As ações de formação foram realizadas no sentido de responder aos desafios apresentados pelos 
estudantes de mestrado em Ciências do Desporto, permitindo-lhes colmatar a sua formação em 
área de intervenção específicas (crosstraining; exercíciofísico para populações especiais). Desta 
forma, procurou-se criar sinergias, sendo exemplo disso a visita do Prof. Doutor Ulysses Ervilha 
(professor da Universidade São Paulo - Brasil), investigador reconhecido internacionalmente no 
âmbito do exercício e dor, que se diponibilizou a palestrar sobre este tópico para os estudantes 
dos cursos de desporto do IPG. 
 
No eixo estratégico - internacionalização e no âmbito da investigação, publicação e eventos 
científicos, apenas no final do ano civil seria possível dar como realizada qualquer participação 
em evento científico ou publicação de artigo. 
 
O convite para a Ceia de Natal Solidária surgiu em novembro, já o plano de atividades tinha sido 
elaborado. Por sugestão do ACM realizaram-se as Jornadas de Cidadania e Igualdade, sugestão 
posterior à elaboração do plano de atividades. As reuniões com a RLIS começaram em Fevereiro, 
já o plano de atividades tinha sido elaborado. 
 
Tendo em conta a agenda cultural do TMG e o enquadramento da UC de Cultura 
Contemporânea do curso de Comunicação e Relações Públicas, os alunos tiveram a possibilidade 
de conhecer fotografias e obras de arte internacionais/contemporâneas expostas nesse local 
(contacto direto). Estas duas visitas de estudo (orientadas) permitiram consolidar 
conhecimentos adquiridos em sala de aula ou em outro contexto, sem esquecer a promoção do 
diálogo ou comunicação intercultural e o confronto entre diferentes modos de produção e 
pensamento (relacionados com questões estéticas, políticas e poéticas). 
 
Análise SWOT 

Forças 

- Corpo docente robusto, qualificado e com permanência na escola, na sua maioria, há mais de 
5 anos; 
- Dinamismo de corpo docente e discente; 
- Disponibilidade e colaboração por parte da direção da escola e presidência do Politécnico. 
- Existência de laboratórios específicos nas áreas de formação da escola. 
 
Fraquezas 
 
-  Fraca colaboração entre as diferentes áreas de formação da escola e do IPG (transversalidade); 
- Falta de apoio técnico especializado na promoção e divulgação dos eventos e da respetiva 
logística. 
- Pouco capital disponível para eventos. 
- Fraca disponibilidade monetária por parte dos participantes. 
- Falta de experiência / iniciativa do corpo docente. 
- Inexistência de técnicos superiores que desenvolvam atividades dentro dos laboratórios; 
- Extensa diversidade e oferta de atividades. 
 
Oportunidades 
 
- Instituição formativa e de prestação de serviços à comunidade com reconhecimento local e 
nacional bastante positivo; 
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- Relação forte com a comunidade envolvente e com entidades locais; 
- Existência de equipamentos / materiais únicos localmente; 
- Protocolos e parcerias criadas com diferentes entidades locais, nacionais e internacionais. 
 
Ameaças 
 
- Existências de oferta formativa local na mesma área de intervenção; 
- Proximidade de instituições de ensino superior universitários e politécnicos; 
- Concorrência intradepartamental. 
 
Reflexão crítica 

No sentido de corresponder aos objetivos institucionais e acautelando uma possível alteração 
do paradigma da formação em Desporto em Portugal, a UTC de Desporto e Expressões criou um 
conjunto de sinergias e encetou esforços em 2019 para um cumprimento com rigor do 
previamente estipulado no Plano de Atividades. Paralelamente, a maioria dos docentes tentou 
que todas estas atividades se enquadrassem no estipulado pelo ECDESPP. Realça-se o número 
elevado de ativdades realizadas tanto pela sua taxa de concretização, como pelo número de 
ações conseguidas. Aqui, reforça-se que o quadro de docentes parece estabelecer objetivos 
realistas que possam ser cumpridos, e que permitam não defraudar as expectativas 
institucionais e os alunos que frequentam a instituição. Embora algumas ações possam não ter 
sido concretizadas, acreditamos que as atividades não planeadas possam servir como uma 
forma simplista de substituição das mesmas. No futuro pretende-se atenuar alguma 
heterogeneidade existente quando comparados os docentes ao nível do leque de atividades 
propostas, de modo a que as atividades individuais e/ou em grupo possam ser plasmadas na 
maioria dos eixos propostos no relatório. 
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Escola Superior de Saúde (ESS) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Reestruturação de cursos da ESS N.º de propostas apresentadas 4 Decorrer 

Ensino e 
Aprendizagem 

Propostas de criação de cursos de pós-
graduação 

N.º de propostas apresentadas 2 Decorrer 

Ensino e 
Aprendizagem 

Proposta de criação de novo curso de 1º 
ciclo 

N.º de propostas apresentadas 1 2  

Ensino e 
Aprendizagem 

Visitas de estudo para estudantes do curso 
de Farmácia - 1º ciclo N.º de visitas de estudo realizadas 6 6 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop: utilização da plataforma 
SIGARRA N.º de sessões/aulas realizadas 6 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

DAE+SBV; Curso de eletrocardiografia; 
Formação Inicial – Módulo de Atendimento N.º de ações concretizadas 10 2 

Formação, Cursos 
e Workshops Seminários/Cursos/Workshops N.º de ações concretizadas 14 14 

Formação, Cursos 
e Workshops Seminários/Cursos/Workshops N.º de ações concretizadas 15 15 

Formação, Cursos 
e Workshops Seminários/Cursos/Workshops N.º de ações concretizadas 7 7 

Formação, Cursos 
e Workshops Seminários/Cursos/Workshops N.º de ações concretizadas 4 4 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Organização de 
Congressos/Jornadas/Seminários N.º de ações concretizadas 11 11 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

 IV Jornadas de Educação e Investigação 
em Saúde            

N.º de comunicações científicas 
apresentadas 50 71 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

I Congresso de Gestão e Inovação em 
Saúde Escolar N.º de participantes inscritos 100 100 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos Produção cientifica N.º de publicações científicas 12 16 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos Divulgação da produção científica 

N.º de participações em eventos 
científicos com comunicações 30 50 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos Projetos de investigação N.º de projetos de I&DT promovidos 7 9 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias Dia Mundial de Saúde: 7 de abril N.º de protocolos/parcerias renovados 1 0 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias Empreendedorismo N.º de equipas inscritas 3 4 

Formação, Cursos 
e Workshops Curso N.º de ações concretizadas 5 0 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 
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Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem Promoção da internacionalização 

N.º de docentes estrangeiros em 
mobilidade internacional 5 3 

Ensino e 
Aprendizagem Promoção da internacionalização 

N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 5 4 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias Cooperação Internacional N.º de ações de cooperação 2 

Decorrer 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas Olimpíadas de Desporto em Enfermagem N.º de participantes inscritos 120 

130 

Eventos e 
Iniciativas Feira da Saúde N.º de ações concretizadas 1 

0 

Eventos e 
Iniciativas Dia de multiatividades ao ar livre N.º de atividades/ações realizadas 1 

0 

Informação e 
Comunicação 

Manual de acolhimento e Integração aos 
Novos Alunos N.º de brochuras e flyers criados 1 

0 

Informação e 
Comunicação Divulgação dos cursos N.º de ações de promoção realizadas 5 

5 

Informação e 
Comunicação 

Material de informação e promoção dos 
cursos (folhetos) N.º de brochuras e flyers criados 2 

1 

Eventos e 
Iniciativas Eventos comemorativos e Team-Building N.º de ações concretizadas 6 

6 

Eventos e 
Iniciativas Visitas à ESS N.º de ações concretizadas 2 2 

Eventos e 
Iniciativas Feiras locais e nacionais N.º de ações concretizadas 4 4 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Formação Ferramenta Gsuite, MS Excel e 
SGD  N.º de ações concretizadas 7 

4 

Formação, Cursos 
e Workshops Formação CCP N.º de ações concretizadas 1 

 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ferramentas Bibliográficas e Gestão dos 
Resíduos Laboratoriais N.º de participantes inscritos 60 

140 

Informação e 
Comunicação 

Normalização de impressos e 
procedimentos para os diferentes serviços 
da ESS N.º de ações concretizadas 7 

3 

Transversal 
Reforço do corpo docente próprio - 
doutoramento N.º de recursos humanos  5 

1 

Transversal 
Requalificação de espaços interiores e 
exterior N.º de ações concretizadas 3 

3 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Atividades não reportadas. 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 
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Destaca-se o elevado n.º de colaborações e parcerias solicitadas à ESS, o que demonstra o 

apreço e reconhecimento da qualidade científica e organizacional da escola por parte da 

comunidade/parceiros. 

Salienta-se particularmente o desenvolvimento de ações/atividades no eixo estratégico Ensino, 

como forma de colmatar e dar resposta a áreas emergentes de formação nos diferentes ciclos 

de estudos. 

O interesse e empenho dos estudantes do 2º ciclo do MEC, proporcionaram a realização de um 

Congresso na área da Saúde Escolar com envolvimento de personalidades nacionais e 

internacionais. A diversidade de estudantes a frequentarem este ciclo de estudos, refletiu-se 

também nas comunicações internacionais. 

Análise SWOT 

Forças: 

- Atratividade dos cursos da área de Enfermagem e Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde.  

- Elevada adesão de estudantes, profissionais e comunidade aos eventos promovidos pela ESS. 

- Desenvolvimento de trabalho profícuo nas parcerias estabelecidas nacionais e internacionais. 

- Um nº significativo de projetos com financiamento e com envolvimento de estudantes nos 

mesmos. 

- Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados. 

Fraquezas: 

- Corpo docente em tempo integral em nº insuficiente. Salienta-se que na área de 

Enfermagem, apenas existe um docente com Doutoramento na área. 

- Instalações físicas envelhecidas e insuficientes tanto a nível das salas de aula como 

laboratórios 

- Equipamento e material de laboratórios degradado. 

- Dificuldade de compatibilização do horário de trabalho dos estudantes trabalhadores com os 

horários letivos e dos estágios. 

- Rede de transportes públicos deficitária. 

- Inexistência de cantina nas instalações da ESS. 

- Dificuldade de alojamento quer local quer em residências estudantis. 

Oportunidades: 

- Aumento da capacidade técnica e científica da região. 
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- Continuar a formar profissionais de saúde com formação especializada e de excelência para a 

região, o país e o mundo. 

- Fixar docentes do ensino superior qualificados no interior. 

- Aumentar a mobilidade internacional, tanto para estudantes como para docentes e outros 

profissionais (incoming e outgoing). 

- Aumentar e consolidar parcerias a nível regional, nacional e internacional. 

Ameaças: 

- Redução sistemática do n.º de vagas para EC e Estágios por parte das instituições públicas 

parceiras. 

- Dificuldade na deslocação 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. 

- Reduzida proficiência no domínio de línguas estrangeiras, tanto docentes como funcionários. 

Reflexão crítica 

Na globalidade as atividades planeadas foram desenvolvidas com sucesso. Foram várias as ações 

de formação dinamizadas, desde Palestras, Workshops, Conferências, Sessões de Informação, 

dirigidas à comunidade académica e local, algumas no âmbito de protocolos estabelecidos entre 

a ESS e parceiros institucionais, como é o caso das ações realizadas no Estabelecimento Prisional 

da Guarda. Como complemento à formação teórica e teórico-prática, e de forma a consolidar os 

conhecimentos dos estudantes em áreas específicas de formação e intervenção profissional, 

foram realizadas várias visitas de estudo.  

Em 2019, deu-se continuidade aos projetos aprovados e financiados anteriormente e iniciaram 

dois novos projetos financiados. De realçar o envolvimento, nestes projetos, dos estudantes dos 

Cursos de Licenciatura e Mestrados da ESS. 

Também de salientar na dimensão da Investigação o reforço da participação dos docentes em 

eventos científicos e de publicações científicas, com envolvimento, nestes projetos, dos 

estudantes dos Cursos da ESS.  

Procurou-se dar resposta a algumas necessidades apresentadas pelos estudantes, 

nomeadamente na utilização de ferramentas bibliográficas. 

Destaca-se a forte adesão às IV Jornadas de Educação e Investigação em Saúde, com o 

envolvimento de um grande número de professores e estudantes na apresentação de 

comunicações/pósteres científicos. 

Relativamente à demonstração da utilização da Plataforma Sigarra, não foi organizado o 

Workshop formalmente, já que foi feita uma auscultação pelos docentes junto dos estudantes 

do 1.º ano, não se tendo verificado dúvidas no acesso à mesma.       
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As atividades que estavam sobre alçada do CI-ESS, não concretizadas, deveu-se essencialmente 

a: falta de investimento em equipamentos que permitam renovar os sistemas/tecnologias de 

informação presente na ESS; falta de recursos humanos para implementação das atividades. 

O backbone da rede informática da ESS, assim como os equipamentos de suporte ao 

funcionamento das atividades na ESS já não consegue dar resposta às necessidades dos alunos, 

e dificulta as tarefas dos docentes e restantes funcionários.   
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Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Visitas de Estudo N.º de visitas de estudo realizadas 13 13 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ações | Aulas Abertas | Concursos | Cursos 
| Tertúlias | workshops em diversas áreas 
do conhecimento 

N.º de ações concretizadas 19 33 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Congressos | Encontros | Fóruns | 
Seminários | Simpósios | Outros 

N.º de ações concretizadas 6 17 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projetos de Investigação N.º de projetos aprovados 5 2 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Divulgação de produção científica N.º de artigos científicos apresentados 5 11 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Participação em eventos científicos N.º de ações concretizadas 10 10 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização Promoção da internacionalização N.º de ações concretizadas 4 4 

Internacionalização Promoção da internacionalização 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

7 6 

Internacionalização Promoção da internacionalização 
N.º de docentes do IPG em programas 
internacionais 

25 26 

Informação e 
Comunicação 

Sessões de acolhimento e esclarecimento N.º de ações concretizadas 1 3 

 

Eixo Estratégico III – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Prestação de Serviços de Catering em 
eventos e atividades diversas 

N.º de ações concretizadas 9 24 

Informação e 
Comunicação 

Divulgação dos cursos da ESTH/IPG 
N.º de campanhas de 
promoção/sensibilização realizadas 

10 25 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Transversal 
Manutenção e melhoramento dos 
equipamentos, edifício e mobiliário da 
ESTH/IPG 

N.º de ações concretizadas 8 9 
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Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Comunicação e Comunidade 
Formação, 
Cursos e 
Workshops 

Ações de formação para pessoal não 
docente 

N.º de ações 
concretizadas 

2 

Organização e Gestão Interna 
Ensino e 
Aprendizagem 

Reestruturação/Criação de Cursos 
N.º de propostas 
apresentadas 

1 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

 

Análise SWOT 

Forças 
Grande dinamismo no eixo Ensino e âmbito de atividade Formação Cursos e Workshops com 

uma forte componente ao nível de ações, aulas abertas, concursos, cursos, tertúlias, workshops, 

sendo bastante diversificadas as temáticas e os responsáveis das mesmas, bem como a 

realização de um número significativo de visitas de estudo igualmente diversificadas na temática 

e nos participantes e responsáveis; 

Ainda no mesmo eixo e âmbito, surge igualmente uma forte participação e/ou organização de 

congressos, encontros, fóruns, seminários, simpósios e outros também com temáticas muito 

variadas, incluindo temáticas sociais e de cidadania; 

Outro ponto forte é, no eixo Comunicação e Comunidade, a ligação à comunidade (numa relação 

biunívoca) com inúmeras prestações de serviços de catering (na ESTH e fora dela) em que é 

reconhecida a qualidade das nossas formações e dos nossos estudantes. Além disso, nesse eixo, 

mas no âmbito da informação e comunicação, há um forte empenho em estar presente em 

vários eventos nacionais e locais, bem como no acolhimento de várias escolas, no sentido de 

divulgar e promover a nossa oferta, condições e qualidade; 

Grande dinamismo no eixo Ensino e âmbito de atividade Formação Cursos e Workshops com 

uma forte componente ao nível de ações, aulas abertas, concursos, cursos, tertúlias, workshops, 

sendo bastante diversificadas as temáticas e os responsáveis das mesmas, bem como a 

realização de um número significativo de visitas de estudo igualmente diversificadas na temática 

e nos participantes e responsáveis; 

Ainda no mesmo eixo e âmbito, surge igualmente uma forte participação e/ou organização de 

congressos, encontros, fóruns, seminários, simpósios e outros também com temáticas muito 

variadas, incluindo temáticas sociais e de cidadania; 

Outro ponto forte é, no eixo Comunicação e Comunidade, a ligação à comunidade (numa relação 

biunívoca) com inúmeras prestações de serviços de catering (na ESTH e fora dela) em que é 

reconhecida a qualidade das nossas formações e dos nossos estudantes. Além disso, nesse eixo, 
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mas no âmbito da informação e comunicação, há um forte empenho em estar presente em 

vários eventos nacionais e locais, bem como no acolhimento de várias escolas, no sentido de 

divulgar e promover a nossa oferta, condições e qualidade. 

Fraquezas 
A Internacionalização mostra valores relativamente baixos, excetuando a componente de 

estágios Erasmus desenvolvidos no âmbito curricular. O nível baixo, em geral, de conhecimento 

de línguas estrangeiras dos nossos alunos, alguma baixa flexibilidade na atribuição de 

“equivalências” e a nossa pequena dimensão e localização podem ser fatores que poderão 

dificultar a melhoria nos números da Internacionalização; 

Ao nível da Investigação & Desenvolvimento a componente de projetos é diminuta; 

O Plano de Atividades é elaborado por ano civil, e não por ano letivo, o que leva a um 

desfasamento, o que por sua vez conduz a alguma dificuldade na participação de todos os 

docentes (devido à variabilidade de ano para ano e de semestre para semestre) na apresentação 

de propostas; 

Devido ao reduzido número de docentes que integram a ESTH, há na generalidade uma 

sobrecarga da sua carga horária (letiva e administrativa), o que dificulta por vezes o 

desenvolvimento de mais ações.   

Oportunidades 
A necessidade de fortalecer a componente de formação para o pessoal não docente no âmbito 

do eixo da Organização e Gestão Interna; 

A criação de cursos de pós-graduação no âmbito do Ensino e aprendizagem no eixo da 

Organização e Gestão Interna; 

Potenciar a participação em projetos através das participações em eventos científicos e 

investigações e publicações, no eixo Investigação & Desenvolvimento. Neste sentido, as 

candidaturas à FCT poderão vir a melhorar este parâmetro; 

Potenciar, através da Internacionalização – docentes incoming, a Investigação & 

Desenvolvimento; 

Aproveitar os pontos fortes referidos para uma transmissão mais impactante e incisiva da nossa 

qualidade de Ensino e aprendizagem e da nossa ligação à Comunidade, no âmbito da Informação 

e Comunicação, no eixo Comunicação e Comunidade; 

Estabelecimento de novos acordos de parceria na área das novas tecnologias ligadas ao setor 

do turismo, no eixo da Organização e Gestão Interna;  

Aumento da produção científica por parte dos docentes da ESTH, no eixo Investigação & 

Desenvolvimento; 

Novo sistema de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino profissional, retirando a 

necessidade de realização de exames nacionais. 

Ameaças 
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O sistema de apoios à Investigação & Desenvolvimento ser pouco favorável aos investigadores 

com pouca experiência e inseridos em grupos localmente com pouca “massa crítica”. 

A existência do surto do Covid-19; 

Algumas limitações económicas podem pôr em risco uma necessária melhoria no processo de 

Comunicação (Comunicação e Comunidade) e algumas situações na Organização e Gestão 

Interna, bem como a Investigação & Desenvolvimento. 

Reflexão crítica 

No eixo Ensino e no âmbito Formação, Cursos e Workshops: realizaram-se 13 visitas de estudo 

tal como previsto, mas em que 4 previstas não foram realizadas e 4 foram realizadas mas não 

previstas; em termos de ações, aulas abertas, concursos, cursos, tertúlias, workshops superou-

se a meta que era de 19, tendo-se realizado 33 (mais 14 do que o previsto) em que 7 previstas 

não se realizaram e 21 foram realizadas mas não previstas; também relativamente à organização 

e/ou participação em congressos, encontros, fóruns, seminários, simpósios e outros houve uma 

superação da meta de 6, tendo-se realizado 17 (mais 11 do que o previsto) sendo 3 previstas 

não realizadas e 14 realizadas mas não previstas. Estes desvios ao previsto devem-se ao Plano 

de atividades ser por ano civil e não ano escolar, bem como ao facto de o corpo docente ter 

alguma variabilidade de ano para ano e de semestre para semestre e ainda com uma constante 

adaptação às oportunidades que vão surgindo. 

No eixo Investigação & Desenvolvimento e no âmbito da Investigação, Publicação e Eventos 

Científicos: apenas se realizaram 2 dos 5 projetos de investigação previstos; em termos de 

divulgação da produção científica através da publicação de artigos os docentes indicaram 11 o 

que está 6 acima da meta que era de 5; no que diz respeito à participação em eventos científicos 

a meta de 10 foi alcançada, embora alguns docentes não tenho respondido ao pedido de 

informação pelo haverá alguma probabilidade de se ter superado a meta. A este nível deve-se 

ter em conta as limitações financeiras do apoio aos docentes que é pouco favorável aos 

investigadores com pouca experiência e inseridos em grupos localmente com pouca “massa 

crítica”, além de que há uma evidente carga horária (quer letiva, quer administrativa) excessiva 

que obriga a um esforço redobrado e difícil para realizar alguma investigação de qualidade. 

Ao nível da Internacionalização: em termos da promoção da internacionalização estavam 

previstas 4 parcerias mas apenas se concretizaram 2, sendo esta uma área em que a ESTH está 

muito dependente da disponibilidade e apoio do IPG; relativamente à participação dos docentes 

em programas de mobilidade a meta era de 5 incoming, tendo-se concretizado 3, e de 2 

outgoing e concretizaram-se 3; para a participação de estudantes em programas de mobilidade, 

embora não estivesse qualquer meta no Plano de Atividades de 2019, houve 15 estudantes 

incoming de programas internacionais e apenas 5 outgoing, contudo, realizaram-se 26 estágios 

Erasmus, estando previstos 23, e não se realizarm os 2 estágios internacionais previstos; no que 

diz respeito a sessões de acolhimento e esclarecimento a meta era de 1 e realizaram-se 3, numa 

postura de pro-atividade da Presidência do IPG e do GMC aos quais a ESTH se associou 

inteiramente. Esta área é muito dependente de ciclos e vontades dos docentes, não docentes e 

estudantes em que o nível baixo, em geral, de conhecimento de línguas estrangeiras dos nossos 

alunos, alguma baixa flexibilidade na atribuição de “equivalências” e a nossa pequena dimensão 
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e localização podem ser fatores que poderão dificultar a melhoria nos números. Contudo, 

parece haver potencial a melhorar ao nível do in coming internacional, nomeadamente na 

América Latina. 

No eixo Comunicação e Comunidade: e em relação à prestação de serviços de catering em 

eventos e atividades diversas a meta era de 9 e foram realizadas 24, sendo, portanto, 15 delas 

realizadas mas não previstas; ao nível da divulgação dos cursos da ESTH/IPG estavam previstas 

10 ações fora da ESTH, mas realizaram-se mais 15 ações de visitas de escolas à ESTH que não 

estavam previstas. Esta é uma área também muito dependente das oportunidades que vão 

surgindo ao longo do ano, pelo que é difícil prever as mesmas. Por outro lado, a prestação de 

serviços, para além de permitir a aplicação de conhecimentos aos alunos, permite também uma 

divulgação impactante da ESTH e da formação aqui ministrada, um estreitamento da relação 

com a comunidade e com o tecido empresarial, bem como a entrada de alguns fundos para o 

IPG. 

Finalmente, no eixo Organização e Gestão Interna: apesar de não estarem previstas ações 

deformação para pessoal não docente, foram convidados funcionários para 2 formações 

organizadas na ESTH; não estando também prevista nenhuma reestruturação ou criação de 

cursos foi submetido um novo curso TeSP; em termos de manutenção e melhoramentos dos 

equipamentos, edifício e mobiliário a meta era de 8 ações, tendo-se concretizado 9, em que 

houve uma prevista não concretizada e 2 realizadas não previstas. Duas destas últimas ações de 

melhoramentos foram referentes à Residência da ESTH/IPG, duas à prospeção de alternativas à 

residência, quatro no edifício e envolvente e a atualização do website. De realçar que a ação 

prevista e não realizada foi a da construção dos Balneários que é um melhoramento 

fundamental e que deveria ser uma prioridade do IPG para a ESTH/IPG. É também fundamental 

que o IPG crie um plano de ações para o pessoal não docente do IPG e, naturalmente, para o da 

ESTH/IPG. 
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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 – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Projeto TeSP – POCH - Ano 2015 a 2019 
Taxa de execução das atividades 
previstas 

100%  

Ensino e 
Aprendizagem 

Projeto TeSP - CENTRO - Ano 2015 a 2019 
Taxa de execução das atividades 
previstas 

100%  

Eventos e 
Iniciativas 

Ação Cultural, Desportiva e Artística N.º de ações 15  

Formação, Cursos 
e Workshops 

Cursos com Entidades Externas N.º de formandos aprovados 50 50 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de Inovação Pedagógica Taxa de aprovação/conclusão 100 100 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projetos de Investigação da FCT N.º de projetos apresentados 2 2 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Eventos N.º comunicações 90 69 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revistas N.º de trabalhos científicos publicados 120 101 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Poster de trabalho científico N.º de posters 40 0 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Revisões de artigos cientificos N.º revisões de artigos 50 50 

Investigação, 
Publicações e 
Eventos Científicos 

Projeto Sabores e Tradições do Vale da 
Teixeira 

N.º de ações concretizadas 50 50 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Iniciativas em empreendedorismo N.º de participantes 100 112 

Internacionalização 
Nivel de Indexação do IPG e Egitanea 
sciencia" 

Valor de indexação 23 23 

Internacionalização Nivel de publicação da "Egitanea Scicencia" N.º de papers 20 21 

Internacionalização Projeto de Blockchain e de 
Internacionalização (SAMA) 

Taxa de execução 100 
10 

A decorrer 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto Erasmus + N.º de propostas apresentadas 1 A decorrer 

 

Eixo Estratégico III – Comunicação e Comunidade 
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Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Redes N.º de ações 5 5 

Informação e 
Comunicação 

Egitanea Sciencia Taxa de aprovação/conclusão 100 35 

Informação e 
Comunicação 

Organização da Informação da UDI 
Taxa de execução das atividades 
previstas 

10 10 

Informação e 
Comunicação 

Anuários N.º de obras 4 A decorrer 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

EHL Manteigas Taxa de aprovação/conclusão 80 75 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Parcerias diversas Nº ações concretizadas 19 
12 

A decorrer 

Transversal Projeto Equipar os TeSP Taxa de execução 50 
15 

A decorrer 

Transversal VoiP e Telemoveis N.º de VOIP/Telemóveis 8 
4 

A decorrer 

 

IV Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Rede de Infraestruturas de investigação N.º de ações concretizadas 6 6 

Informação e 
Comunicação 

Bases de Dados Bibliográficas Nº base de dados 2 2 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de Desmaterialização para o IPG Taxa de aprovação/conclusão 100 
25 

A decorrer 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Projeto de RPGD para o IPG Taxa de aprovação/conclusão 100 
25 

A decorrer 

Transversal Organização da Equipa da UDI Nº Recursos Humanos 2 2 

Transversal Bolseiros de Investigação da UDI Nº Bolseiro de Investigação 6 3 

Transversal SIGQ do IPG GAQNº procedimentos 4 1 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

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; 
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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; 

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 

A execução dos projetos em curso potenciou as ações de promoção do empreendedorismo. 



Relatório de Atividades de 2019 do IPG/SAS 

 

97 
 

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. 

Foi ainda possível promover a fazer parte de redes nacionais e internacionais de promoção da 
investigação e investigação aplicada. 

Estas parcerias são potenciadoras de candidaturas a financiamento em investigação científica e 
aplicada das instituições que delas fazem parte, em termos nacionais e internacionais. 

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 5 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 

Serviços de Ação Social (SAS) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Técnicas de empratamento em cantinas 
em ambiente de trabalho 

N.º de participantes inscritos 6 
 

11 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização Mobilidade Erasmus 
N.º de não docentes do IPG em 
programas internacionais 

1 1 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Nada a registar. 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Transversal Atendimento a alunos N.º de atendimentos realizados 50 
3 

83 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

Análise SWOT 

Forças: 
O espaço das Cantinas permite o serviço de elevado número de refeições. 
A concentração de quatro residências num mesmo complexo permite uma melhor 
monotorização do seu funcionamento e maior proximidade com os residentes. 
 
Fraquezas: 
O cada vez mais reduzido número de trabalhadores e a dispersão dos vários setores dos serviços. 
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Dada a idade dos equipamentos e das estruturas existentes, a falta de manutenção adequada 
dificulta a prestação de um serviço de melhor qualidade. 
 
Oportunidades: 
A localização das residências e da cantina II no centro da cidade permitem uma maior 
possibilidade de prestação de serviços à comunidade externa. 
 
Ameaças: 
A proximidade de oferta diversificada de serviços de restauração, nomeadamente perto do 
campus do IPG, leva a uma redução do número de refeições nas cantinas. 
 
Reflexão crítica 

Apesar do cada vez menor número de recurso humanos postos à disposição dos diversos setores 

de atividade dos SAS, nomeadamente alimentação e alojamento, as metas a definir tornam-se 

cada vez mais difíceis de atingir. A dispersão dos setores de atividade leva a uma maior 

dificuldade de trabalho com as equipas dos vários setores através dos respetivos responsáveis. 

No futuro deve ser repensado o modelo de prestação de serviços ao nível dos SAS dentro da 

Instituição, de modo a melhorar a sua eficiência e eficácia e a não colocar em perigo os apoios 

sociais que devem ser colocados à disposição dos estudantes e da comunidade académica em 

geral. 
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Biblioteca 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

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

Número de aquisições de obras (Livros, 
Publicações Periódicas, Material Não 
Livro). Disponibilização de Bases de 
Dados e acesso a Repositórios 
Nacionais e Internacionais.  

500 895 

Não especificado 

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

Avaliação do tempo médio do seu 
tratamento técnico. 

36 
horas 

24/36 

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 
ações/sessões/cursos/workshops 
realizados 

3 6 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Atualização da página web da biblioteca. Número de divulgações efetuadas 10 10 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Não especificado 

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

Nº de plataformas disponíveis 2 4 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Apoio e orientação de estudantes 
internacionais e de Erasmus. 

Número de apoio registados. 50 75 

 

Eixo Estratégico IV – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

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 3 

Informação e 
Comunicação 

Promover ações de difusão de informação 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

500 3973 

Informação e 
Comunicação 

Redes sociais N.º de atividades divulgadas 10 15 
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V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Atividades relacionadas com a prestação 
de serviços ao utilizador. 

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

3 4 

Ensino e 
Aprendizagem 

Serviço de empréstimo local e domiciliário. 
Grau de satisfação global dos utentes 
(escala de 1 a 5) 

3 4 

Ensino e 
Aprendizagem 

Serviço de empréstimo interbibliotecas. 
Número de pesquisas orientadas, 
livros e artigos científicos 

10 45 

Não especificado 

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

Nº de plataformas disponíveis 2 16 

 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 

Análise SWOT 

Forças: 
Reforço no material e software informático, que se torna uma mais valia nos serviços prestado; 

Disponibilidade de alargamento do horário de funcionamento, dos espaços da biblioteca geral, 
proporcionando um maior aproveitamento a nível académico dos mesmos pelo nosso utilizador; 

Acréscimo do número de lugares sentados, através da colocação na sala de leitura geral e salas 
de estudo de um maior número de mesas e cadeiras. 

 

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 traduza num número crescente de potenciais alunos e profissionais qualificados residentes 
na nossa Região. 
 
Reflexão crítica 
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Relativamente ao primeiro eixo ‐ Ensino, 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 de obras foi feita através de ofertas e doações de instituições 
nacionais, pessoas particulares e de autores e editores que pretendem divulgar as suas obras 
publicadas 

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 
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, 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, como tenho proposto em anos anteriores. 

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, que aumenta a exigência 
de qualidade da nossa Base de Dados. 

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. 

Esta lacuna é superada aos utilizadores que frequentam periódicamente a Biblioteca e suas 
extensões, já que existe um expositor onde são divulgadas as "Últimas Aquisições". 
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Como se procedeu à aquisição da versão atualizada do programa de gestão documental, esta 
potencialidade com o trabalho e empenho da equipa da Biblioteca Geral, vai tornar-se uma 
realidade no próximo ano, permitindo igualmente proporcionar novas funcionalidades, como 
empréstimo e renovação de obras via opac, visualização da capa do livro ou revista disponíveis 
na biblioteca bem como atualizar e tormar ainda mais atrativa a página web da Biblioteca.  

Em relação ao eixo Investigação e Desenvolvimento, 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 contínua 
aquisição de equipamento destinado expressamente às exposições e outras atividades culturais 
que enriqueceram o nosso espólio. 

Referir também a colaboração do GIC, na elaboração e difusão 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. Referir igualmente a participação do Centro de Informática nesta difusão das 
atividades da Biblioteca.  

Quanto ao eixo Internacionalização, 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. 

No eixo Organização e Gestão Interna, 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. Este intercâmbio permite 
também dar a conhecer o nosso fundo bibliográfico a nível nacional e internacional e os nossos 
serviços, que estão disponniveis através do nosso catálogo online. 
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Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico IV – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

III Jornadas de Fotografia N.º de comunicações apresentadas 5 mais de 5 

Eventos e 
Iniciativas 

VIII  Fórum sobre Toponímia  N.º de comunicações apresentadas 5  

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário " A Rádio: Passado, Presente e 
Futuro" 

N.º de inscritos/participantes 45  

Eventos e 
Iniciativas 

IPG Store N.º de propostas apresentadas 10 mais de 10 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição de Fotografia N.º de exposições realizadas 2 1 

Eventos e 
Iniciativas 

Exposição de Projetos N.º de exposições realizadas 3  

Eventos e 
Iniciativas 

Seminário sobre Segurança Rodoviária N.º de comunicações apresentadas 4  

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas sobre Protocolo N.º de comunicações apresentadas 5  

Eventos e 
Iniciativas 

Criação do Núcleo Museologico de 
Tecnologias e Audiovisuais 

N.º de exposições realizadas 2  

Eventos e 
Iniciativas 

Sessão Geral de Boas Vindas aos Novos 
Alunos do IPG 

N.º de inscritos/participantes 100 
mais de 

100 

Eventos e 
Iniciativas 

Modelo por um dia: casting de fotografias 
para IPG 

N.º de inscritos/participantes 20  

Eventos e 
Iniciativas 

Comemoração do Dia da Poesia Número de intervenções  8 mais de 8 

Eventos e 
Iniciativas 

Jornadas de Comunicação em Saúde N.º de inscritos/participantes 50  

Informação e 
Comunicação 

Participação em Feiras de Orientação 
Vocacional em Escolas Secundárias e 
Profissionais 

N.º de atividades divulgadas 15 mais de 15 

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 mais de 10 

Informação e 
Comunicação 

Produção de um vídeo informativo sobre o 
IPG 

N.º de inscritos/participantes 10 mais de 10 

Informação e 
Comunicação 

Feira de Ensino Superior: Futurália (FIL | 
Lisboa) 

N.º de brochuras e flyers distribuídos 1000 
mais de 

1000 

Informação e 
Comunicação 

Feira do Ensino Superior QUALIFICA 
(Exponor, Porto)  

N.º de brochuras e flyers distribuídos 1000 
mais de 

1000 

Informação e 
Comunicação 

Feira Ibérica do Turismo 
N.º de iniciativas de animação e 
promoção 

5 mais de 5 

Informação e 
Comunicação 

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

20 mais de 20 

Informação e 
Comunicação 

Conceção e produção gráfica de material 
informativo em diversos suportes 

N.º de brochuras e flyers criados 20 mais de 20 
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Informação e 
Comunicação 

 Newsletter  N.º de notícias divulgadas 50  

Informação e 
Comunicação 

Folheto Institucional do IPG em inglês e 
espanhol 

N.º de guias/catálogos editados 5 2 

Informação e 
Comunicação 

Programa de Rádio  
N.º de ações de produção e difusão de 
informação 

30 10 

Informação e 
Comunicação 

Testemunhos Erasmus N.º de vídeos 10 mais de 10 

Informação e 
Comunicação 

Gestão das Redes Sociais N.º de publicações 100 
mais de 

100 

Transversal Base de Dados sobre Antigos Alunos N.º de diplomados envolvidos 200  

Transversal 
Sessão Solene de Abertura do Ano 

Académico 
N.º de participantes 100 

mais de 
100 

Transversal Assessoria de Eventos N.º de atividades/ações realizadas 15 mais de 15 
 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Nada a registar. 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Atividades não especificadas. 

Fundamentação para as Atividades Realizadas não Previstas: 

Numa breve análise à atividade desenvolvida pelo Gabinete de Informação e Comunicação (GIC), 

cumpre-nos referir que os objetivos integralmente dependentes deste serviço foram superados. 

É oportuno realçar que a atividade do GIC, e o apoio permanente à globalidade do IPG, se tem 

pautado pela marca da qualidade e com uma constante preocupação em ampliá-la num quadro 

de inovação e criatividade, até pela especificidade deste Gabinete. 

Tal como no ano anterior, neste relatório não estão englobadas muitas tarefas que decorrem 

das funções atribuídas ao GIC e uma multiplicidade de solicitações a que se tem respondido com 

celeridade, rigor e eficácia. Ao longo do período a que se circunscrevem estas observações, o 

GIC, até pela sua intervenção informativa transversal à ESECD, à ESTG, à ESTH e à ESS, prestou 

apoio, colaborou, concretizou soluções, promoveu atividades e interagiu mesmo com a 

comunidade local e regional. 

Nestas breves notas, é importante acrescentar que para além do que está regulamentado, e 

organicamente instituído, o GIC tem tido a seu cargo o funcionamento do Gabinete de Acesso 

ao Ensino Superior, o apoio ao processo de matrículas e a receção aos novos alunos; o apoio a 

uma multiplicidade de eventos realizados ou não no IPG e a outros promovidos pelas suas 

Unidades Orgânicas, obrigando a um empenho permanente e à flexibilidade dos (escassos) 

elementos que integram o Gabinete. 

Tal como tem sido sublinhado ao longo dos anos, é necessário que haja uma maior cooperação 

das Escolas ao nível da comunicação interna/externa, facultando, atempadamente, ao GIC a 

informação destinada a ser difundida pelos vários canais, com a qualidade e quantidade que é 

desejável. 
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Análise SWOT 

Forças: 
Polivalência dos atuais recursos humanos.  

Amplitude dos serviços prestados.  

Eficácia e eficiência nas respostas às múltiplas solicitações. 

Instalações funcionais. 

Serviços de proximidade com o público interno e externo. 

Localização do Gabinete. 

 
Fraquezas: 
Necessidade de atualização de equipamentos. 

Falta de Recursos Humanos especializados na área do Design Gráfico.  

Plataforma online do GIC pouco atrativa. 

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. 

Circulação da informação entre Presidência / Escola / Centro Informático / GIC – Centralização 

da informação e comunicação 

 
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 

Não apresentada. 
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Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 
Celebração de protocolos de cooperação 
com IES internacionais 

N.º de novos acordos internacionais 
celebrados 

35 35 

Internacionalização 
Sessão de incentivo à mobilidade nacional 
e internacional de estudantes, de docentes 
e de não docentes do IPG 

N.º de sessões de 
informação/esclarecimento realizadas 

6 7 

Internacionalização 
Mobilidade de estudantes incoming a 
realizar o seu período de mobilidade no 
IPG 

N.º de estudantes estrangeiros no IPG 170 175 

Internacionalização 
Mobilidade de estudantes outgoing para 
realizar o seu período de mobilidade fora 
do IPG (estudos e estágios) 

N.º de estudantes do IPG em 
programas internacionais 

75 77 

Internacionalização 
Mobilidades docente  e não docente 
incoming 

N.º de docentes e não docentes 
estrangeiros em mobilidade 
internacional 

30 30 

Internacionalização 
Mobilidades docente  e não docente 
outgoing 

N.º de docentes e não docentes do IPG 
em programas internacionais 

48 49 

Internacionalização 
Promoção da integração dos estudantes 
em mobilidade no IPG 

N.º de eventos realizados 4 4 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Nada a registar. 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Nada a registar. 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 
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Análise SWOT 

Forças: 
Forte motivação e total empenho da maioria dos recursos humanos da IES para responder às 
solicitações de apoio e integração de estudantes internacionais.     
Crescente ajustamento dos recursos existentes para facilitar a integração organizacional dos 
estudantes internacionais e em mobilidade. 
Promoção de eventos culturais, sociais e de acolhimento por forma a proporcionar aos 
estudantes internacionais e em mobilidade a sua total integração na cultura local.   
Acompanhamento personalizado das mobilidades incoming e outgoing.    
Relacionamento entre colaboradores, docentes e estudantes, caraterizado sobretudo pela 
interajuda, proximidade e informalidade.        
Instalações bem equipadas, serviços de proximidade e total abertura para o esclarecimento de 
dúvidas a nível institucional e também de cariz pessoal.  

Fraquezas: 
Baixa aceitação da importância do Ensino Politécnico e da Internacionalização do mesmo junto 
da população local.          

Reduzida capacidade em residências e serviços de apoio social.     

Dificuldade em conseguir que as diversas possibilidades para alojamento disponíveis sejam 
concretizadas e aceites pelas entidades competentes.       

A motivação por parte da população apenas de cariz económico descurando as condições 
oferecidas para a integração, bem-estar e possibilidades financeiras dos estudantes.   

Localização geográfica no interior do país, cidade com fraca densidade populacional, na maioria 
envelhecida, pouca atratividade de recursos para o meio estudantil.    

Inexistência de fatores de captação dos interesses dos jovens estudantes.  

Oportunidades: 

Forte aposta na captação de estudantes internacionais onde se destaca a divulgação da 
instituição em países da lusofonia por meio de participação em Feiras e visitas Institucionais que 
deram origem a novos acordos/protocolos.       

Participação ativa em programas da União Europeia, que culmina com a aprovação, integração 
e implementação de projetos que valorizam a cooperação internacional e o aumento de 
parceiros e mobilidades quer de docentes, quer de discentes.    

Novos acordos e aumento no grau de exigência, pela melhoria de qualidade dos mesmos, quer 
a nível do Programa Erasmus +, quer com IES brasileiras e de países PALOP.   

Colaboração com os Municípios da Guarda e de Seia e criação de novas estruturas para uma 
melhor integração dos estudantes internacionais. 

Colaboração com o tecido empresarial da região proporcionando a integração dos estudantes e 
a participação em projetos a curto e médio prazo. 

Ameaças: 
A localização geográfica do IPG, numa região de fraco desenvolvimento económico com muito 
reduzida oferta e variedade de transportes públicos que provoca uma falta de atratividade.  
Inexistência de UC lecionadas em inglês.      
Fracos recursos económicos dos estudantes internacionais e a falta de apoio dos países de 
origem.             
A oferta de alojamento local para os estudantes internacionais. Continua a ser insuficiente. 
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Reflexão crítica 

As atividades desenvolvidas pelo GMC centraram-se, uma vez mais, e na sua maioria na 

problemática da internacionalização que tem vindo a assumir um papel fundamental no IPG, 

que vê este eixo como um vetor nuclear do presente e do futuro da instituição e cuja relevância 

se tem vindo a acentuar com o ingresso de estudantes internacionais e pelo aumento de 

estudantes em mobilidade. 

Das principais atividades todas foram realizadas, sendo que na sua maioria foram superadas em 

termos de metas definidas para o ano em questão. 

Relativamente à 1ª ação (elaboração de novos acordos) a meta foi atingida. Estavam previstos 

35 novos acordos e os mesmos foram realizados, de referir que a preocupação não recaiu na 

superação desta ação, mas sim em garantir que os novos acordos se enquadram numa melhoria 

da qualidade dos mesmos.  

Relativamente às ações 3, 4, 5 e 6 todas referentes à mobilidade de estudantes, de pessoal 

docente e não docente, todas as metas foram ultrapassadas à exceção da mobilidade de 

docentes Incoming (ação 5) cujo resultado foi a realização dos números previstos. 

Esta ação vê-se condicionada pela burocracia que lhe está adjacente e também por alguma 

resistência na sua aceitação por parte dos departamentos, talvez pela carga laboral e/ou 

problemas a nível da língua. 

De destacar que as ações 3, 4 e 6 foram realizadas no âmbito do consórcio Erasmuscentro do 

qual o IPG é membro fundador e que em termos de fluxos de mobilidade ultrapassamos 

largamente todas as metas definidas para o IPG.  

Na ação que se prende com o aumento do nº de estudantes incoming há a destacar não só o 

incremento do número de estudantes que efetuam mobilidade Erasmus +, mas também o 

aumento exponencial de estudantes oriundos do Brasil e que reflete a estratégia do IPG de 

alargar os acordos com este País. 

No que se refere à ação 2 que está relacionada com promoção de sessões informativas e de 

divulgação há que destacar a estratégia de utilizar testemunhos de ex-participantes que se torna 

muito mais motivadora e o estreitamento de laços com a Erasmus Student Network (ESN) que 

prestigia o contacto com o IPG face aos números de internacionalização que apresentamos. 

Na ação 7 há a destacar, em 2019, não só as sessões de acolhimento aos estudantes em 

mobilidade Erasmus e Internacional, mas também atividades como a realização de uma Festa 

de Natal Multicultural, organizada pelo GMC com a colaboração das estagiárias que acolheu e 

também a preparação de visitas culturais à região. 
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Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Programa de estágios curriculares 
N.º de ofertas de estágio/projetos 
disponibilizadas 

1000 1633 

Ensino e 
Aprendizagem 

Portal do GESP N.º de notícias divulgadas 300 592 

Informação e 
Comunicação 

Sessões de esclarecimento sobre UC de 
Estágio 

N.º de ações concretizadas 16 20 

Formação, Cursos 
e Workshops 

A Importância do Currículo no processo de 
Pesquisa de Emprego 

N.º de ações concretizadas 5 0 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização e Mobilidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Estágios Erasmus N.º de ações concretizadas 40 30 

 

Eixo Estratégico IV – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Business Day ESTH 2019 N.º de inscritos/participantes 150 250 

Eventos e 
Iniciativas 

Dia Aberto da ESTH N.º de inscritos/participantes 150 0 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Ligação com tecido empresarial 
N.º de novos protocolos/parcerias 
celebrados 

40 70 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Parceria com o Banco Santander Totta N.º de inscritos/participantes 15 1 

 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Nada a registar. 

Atividades Realizadas Não Previstas 

Nada a registar. 
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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 UO; 

Dado que temos estágios em todo o país é possível disponibilizar um elevado número de 
estágios. 

 

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, mas em várias áreas houve muita 
dificuldade na colocação de alunos devido à existência de um tecido empresarial débil na região, 
em vários setores de atividade. 

As ações de esclarecimento sobre a UC de Estágio permitiram fazer um planeamento mais eficaz 
dos estágios para cada curso e reforçar a ligação entre os diversos intervenientes no processo 
de estágio: GESP / DIRETORES DE CURSO / ALUNOS.  

Algumas das fraquezas apontadas na análise SWOT têm a ver com a falta de recursos humanos 
e técnicos. Na área do emprego o GESP precisava de uma pessoa que se dedicasse a tempo 
inteiro à área da empregabilidade e que, diariamente, fizesse a ligação entre as ofertas de 
trabalho, as necessidades das empresas e um acompanhamento dos recém-licenciados no seu 
processo de inserção na vida ativa. O portal está há muito tempo desadequado. Precisamos de 
uma plataforma que permita, de forma rápida e intuitiva, fazer o registo das empresas, o registo 
dos recém-licenciados e dar uma resposta rápida às necessidades do mercado de trabalho.  

Em relação às ações sobre a importância do currículo no processo de pesquisa de emprego, 
tivemos algumas dificuldades no agendamento das ações, mas deu-se apoio individualizado. 

Por último, em 2019, só houve um estágio no âmbito do programa de estágios do Banco 
Santander, um decréscimo em relação a anos anteriores. Achamos que isso se deve ao facto dos 
alunos, quando terminam as licenciaturas, preferirem os estágios profissionais do IEFP 
(duração/remuneração). Por outro lado, teremos de melhorar a forma como fazemos a 
divulgação do programa. O Dia Aberto da ESTH não se realizou. Os estágios ERASMUS continuam 
aquém das expectativas. O maior número é na ESTH talvez porque muitas das possibilidades de 
emprego para estes alunos se encontrem no estrangeiro. 
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Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Ensino e 
Aprendizagem 

Elaboração do Relatório de Ensino e 
Aprendizagem - Ano Letivo 2017/2018 

N.º de documentos produzidos 1 0 

Transversal 
Inquérito por questionário aos Novos 
Estudantes do IPG - Ano Letivo 2019/2020 

N.º de questionários aplicados 1 0 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Internacionalização 

Reformulação e aplicação do inquérito por 
questionário International Mobility junto 
dos estudantes, docentes e não docentes 
que, ao longo do ano letivo 2019/2020, 
venham a realizar programas de 
mobilidade internacional. 

N.º de questionários reformulados e 
aplicados 

1 0 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

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 

10 25 

Transversal 
Elaboração de um 
Manual do Funcionário 
(Código de Ética e Conduta) 

N.º de documentos produzidos e 
aprovados 

1 A decorrer 

Transversal 

Revisão e aplicação do questionário para 
auscultação dos Grupos de Interesse do 
IPG - Diplomados do IPG (2016 - 2017- 
2018), Entidades Empregadoras, Entidades 
Parceiras no âmbito de Estágios, Prestação 
de Serviços Especializados. 

N.º de questionários aplicados 1 2 

 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Transversal 

Elaboração e aplicação de inquérito por 
questionário: Clima Organizacional - 
Avaliação do Grau de Satisfação dos 
Colaboradores do IPG 

N.º de questionários aplicados 1 0 

Transversal 
Elaboração do documento Balanço Anual 
da Qualidade 
do IPG (2018) 

N.º de documentos produzidos e 
aprovados 

1 A decorrer 

Transversal 
Revisão do documento Manual da 
Qualidade do IPG 

N.º de documentos produzidos e 
aprovados 

1 0 

Transversal 
Criação e revisão do Mapa de Processos do 
IPG, respetivos procedimentos e 
formulários do SIGQ-IPG 

N.º de documentos produzidos e 
aprovados 

5 10 
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Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Ensino 
Ensino e 
Aprendizagem 

Recrutamento IPG 
(Bolsa de Recrutamento de Pessoal 
Docente Especialmente Contratado) 

N.º de listas de seriação 
publicadas 

45 

Organização e Gestão Interna Transversal 

Aplicação de questionários para 
avaliação da utilização de espaços e 
satisfação dos utentes com os 
serviços prestados 

N.º de questionários 
aplicados com relatórios 
síntese produzidos. 

3 

Organização e Gestão Interna Transversal 

Simplificação do procedimento 
interno para preenchimento e 
recolha dos Planos e Relatórios de 
Anuais de Atividades (PRAA) - 2020 

N.º de instrumentos de 
suporte online criados e 
disponibilizados 

16 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

1) A Bolsa de Recrutamento de Pessoal Docente Especialmente Contratado (Recrutamento IPG) 
é uma responsabilidade fora da área de atuação do serviço. Por essa razão, é uma atividade de 
natureza incerta e excecional e, por conseguinte, inicialmente não prevista no PRAA do GAQ. 

2) Devido ao período de transição vivido no IPG no final de 2018, os questionários no âmbito 
dos Bares, Biblioteca e Residências do IPG, necessários para o apuramento dos indicadores 
previstos no QUAR 2018, não foram aplicados nesse ano, mas sim no início de 2019. 

3) Quanto à simplificação do procedimento interno para preenchimento e recolha dos Planos e 
Relatórios de Anuais de Atividades (PRAA) – 2020, trata-se de uma solução idealizada e 
implementada, em novembro/2019, no sentido de dar resposta a necessidades identificadas e, 
simultaneamente, corrigir, flexibilizar e melhorar alguns aspetos do processo que decorria 
naquele momento específico. 

 

Análise SWOT 

Forças: 

1) A existência de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-IPG) certificado, 
permitindo a monitorização de processos e apuramento de indicadores para planeamento e 
ações futuras. 
 
2) A consciência da importância de o IPG orientar os seus esforços no sentido da satisfação das 
necessidades e expetativas de todos os seus membros e dos grupos de interesse, tendo em 
conta não só o atual contexto socioeconómico, complexo e em rápida mudança, como também 
a própria organização do sistema de ensino superior e orientação das políticas públicas 
fortemente direcionadas para a garantia da qualidade no ensino superior. 
 
3) A perspetiva de criação de uma Comissão de Acompanhamento do SIGQ-IPG com o objetivo 
de garantir e promover o desenvolvimento e a monitorização do SIGQ e dar uma resposta forte 
e impactante no sentido, quer da definição da política e implementação da estratégia de 
qualidade no IPG, quer da recertificação do SIGQ-IPG pela A3ES. 
 
Fraquezas: 
1) O trabalho desenvolvido pelo GAQ é fortemente condicionado pela insuficiência de recursos 
humanos. Esta limitação, para além de dificultar o cumprimento das atribuições e 
responsabilidades inerentes ao serviço, prejudica também a resposta adequada e eficaz às 
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exigências e necessidades crescentes no âmbito da qualidade, bem como a realização de 
quaisquer atividades adicionais ou desenvolvimento de outras áreas de atuação. 
 
2) O programa de gestão académica SIGARRA continua a trazer dificuldades e desafios que, 
encontrando-se ainda em resolução e implementação parcial, condicionam ainda o mecanismo 
de garantia da qualidade das UC, nomeadamente, o tratamento estatístico dos dados recolhidos 
e elaboração do Relatório Ensino e Aprendizagem. 
 
Oportunidades: 
A instalação da nova versão do sistema de informação Wemake, com um novo interface e 
funcionalidades, poderá trazer benefícios quer para o IPG e respetivos utilizadores. 
 
Ameaças: 
Nada a registar. 
 
Reflexão crítica 

Eixo Estratégico: ENSINO 

As limitações e constrangimentos associados à plataforma SIGARRA têm dificultado o acesso aos 

dados obtidos no âmbito dos questionários pedagógicos preenchidos pelos estudantes. Por essa 

razão, o GAQ continua a não dispor dos dados e informação estatística nos formatos (outputs) 

necessários para a elaboração dos relatórios Ensino e Aprendizagem. 

Da mesma forma, dificuldades relacionadas com a plataforma SIGARRA já identificadas e a 

aguardar resolução (problema com perguntas de resposta múltipla) impediram a realização do 

questionário aos Novos Estudantes 2019/2020.  

Ainda assim, em outubro/2019 foi elaborado o relatório Novos Estudantes IPG - 2019/2020 | 

Estatísticas, documento preparado anualmente pelo GAQ com informação referente ao 

Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2019, especificamente, às escolas secundárias 

de proveniência dos novos estudantes e cursos de ingresso no IPG, como suporte para a 

preparação das atividades futuras ao nível da promoção da oferta formativa do IPG. 

Eixo Estratégico: INTERNACIONALIZAÇÃO 

Os últimos relatórios Mobilidade Internacional/International Mobility (2015/2016 e 2016/2017) 

apresentaram recomendações para uma maior eficácia e clareza na aplicação do questionário 

Mobilidade Internacional/International Mobility, nomeadamente, sobre a forma de, 

internamente, garantir o acesso aos e-mails dos inquiridos; garantir o envio atempado do 

questionário; e evitar redundâncias e duplicações dada a existência de questionários de outras 

entidades. 

Cumulativamente, o processo da Internacionalização carece de uma atualização e revisão ao 

nível de todos os seus procedimentos e respetivos indicadores de desempenho. 

Assim, devido à não articulação e definição de novas estratégias e procedimentos, não estavam 

reunidas as condições necessárias para a reformulação e aplicação do questionário International 

Mobility junto dos estudantes, docentes e não docentes que realizaram programas de 

mobilidade internacional em 2019. 
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Ainda assim, no que respeita ao eixo estratégico INTERNACIONALIZAÇÃO, o GAQ colaborou com 

o Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) na elaboração do questionário de avaliação do 

Curso de Curta Duração em Gestão - Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade, realizados 

em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo (out./2019). 
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Centro de Informática (CI) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ações de formação de curta duração na 
área de Tecnologias de Informação   

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

5 
Superada 
Sem dados 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop de Segurança Informática N.º de ações concretizadas 2 
Superada 
Sem dados 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Formação Sigarra para docentes e staff N.º de ações concretizadas 5 
Superada 
Sem dados 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Ações de formação de curta duração na 
área de Tecnologias de Informação   

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

1 0 

Formação, Cursos 
e Workshops 

Workshop de Segurança Informática N.º de ações concretizadas 1 0 

 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

Nada a registar. 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Informação e 
Comunicação 

Divulgação de informação/noticias  N.º de notícias divulgadas 20 Superada 

 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Rede Wifi Residências de Estudantes 
N.º de tecnologias inovadoras 
introduzidas 

1 
Superada 

Sem dados 

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

1 Sem dados 

Transversal Rede/servidores/correio/backups 
Grau de satisfação global dos utentes 
(escala de 1 a 5) 

1 Sem dados 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Web/aplicações 
N.º de páginas de internet 
/plataformas criadas/desenvolvidas 

5 12 

Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Gestão Académica "Sigarra" 
N.º de tecnologias inovadoras 
introduzidas 

1 1 
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Atividades Realizadas Não Previstas 

Eixo Estratégico 
Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Resultado 

Organização e Gestão Interna 
Informática e 
Tecnologias da 
Informação 

Implementação de um novo Sistema 
de Impressão para o IPG 

Taxa de conclusão de 
projetos 

Concluído 

 

Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Tendo terminado o anterior contrato de impressão, houve a necessidade de um novo 

procedimento concursal e a consequente implementação de um novo sistema de impressão 

para docentes, funcionários e alunos do IPG.  

Este novo sistema de impressão para todo o Campus do IPG, implicou a instalação e 

configuração de novos equipamentos de cópia/digitalização e a instalação/configuração de uma 

nova aplicação de gestão “Dispatcher Paragon”. Com esta implementação, conseguiu-se uma 

gestão centralizada dos utilizadores e funções permitidas, atribuição dos custos, gestão de 

cotas, relatórios detalhados de impressão e de custos. 

Assim no centro da funcionalidade do Dispatcher Paragon está a contabilização centralizada de 

todas as operações de impressão, cópia e de digitalização. Fornecendo informação abrangente 

com detalhes como por exemplo nome do trabalho, pré-visualização da primeira página, data, 

quantidade de páginas e cobertura de toner, a aplicação facilita e agiliza as tarefas do 

administrador. 

Houve a necessidade de reforçar o Help Desk na configuração do software cliente e na utilização 

do sistema nos vários serviços/gabinetes numa primeira fase de arranque. 

Análise SWOT 

Forças: 
• Capacidade de trabalho e empenho dos elementos que compõem a CI. 
• Elevado grau de formação em várias áreas como redes, sistemas, aplicações e segurança 
informática. 
• Elevada experiência em projetos com outras instituições de ensino superior na área das 
tecnologias/redes. 
• Amplitude dos serviços prestados à comunidade académica, desde o apoio a docentes e 
alunos, como também no helpdesk aos vários serviços/gabinetes. 
• Capacidade de desdobramento nas respostas às múltiplas solicitações relativamente a 
questões tecnológicas e de inovação. 
 
Fraquezas: 
• Falta de Recursos Humanos na equipa do Centro de Informática face à necessidade cada vez 
mais alargada dos Sistemas Informáticos. 
• 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 vindos de uma candidatura SAMA em parceria com a FCT/FCCN. 
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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 

Relativamente ao eixo Ensino, destaca-se a realização de pequenas ações de formação ao longo 

de 2019, 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 em funcionamento no IPG desde 2017. Também houve 

necessidade de uma aposta na formação em Segurança Informática com a realização de 2 

workshops nesta área. 

No eixo de Investigação e Desenvolvimento, dada a limitação de recursos humanos na equipa, 

o Centro de Informática (CI) não atingiu as 2 metas que se tinha proposto alcançar.  

A primeira que passava pela promoção da 3ª edição do Create Tech, que pretendia ser um 

evento tecnológico de grande dimensão, com workshops e painéis de discussão, mas para a qual 

seria necessária uma logística alargada e um envolvimento enorme de todos os recursos. 

A segunda meta era a participação nas Jornadas de Computação Científica 2019 da FCCN (06 a 

08 de maio 2019), com o objetivo de reunir a comunidade servida pela Unidade de Computação 

Científica, mas o fato de ser nos Açores por questões de logística impossibilitou a nossa 

participação. Ainda assim, houve um grande envolvimento em atividades relacionadas com o 

suporte a projetos de investigação, eventos e unidades orgânicas bem como na 

operacionalização de aplicações e intervenções ao nível de software e hardware. 

No eixo da Comunicação e Comunidade, uma vez mais houve um grande envolvimento do CI na 

divulgação de informação/noticias nos sites do universo IPG, Escolas, UDI e Serviços/gabinetes, 

tendo superado largamente as metas propostas. 

No eixo Organização e Gestão Interna regista-se um crescimento no desenvolvimento de 

websites de suporte aos vários seminários, congressos e iniciativas levadas a cabo pelo IPG e 

pelas várias unidades orgânicas. Ainda neste eixo foi assegurado 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 

de rede, email, antivírus e várias aplicações.  

As funções de Help-Desk nas diversas áreas de intervenção (correio eletrónico, wireless, web, 

ligação física à rede, software de antivírus…) tiveram também um grande envolvimento por 

parte da equipa do CI. 

Houve ainda a necessidade de reformular toda a rede wifi das 4 residências de estudantes do 

IPG com a implementação de novos equipamentos wireless, proporcionando uma melhor 

cobertura de rede e aumentando assim a disponibilização de rede wireless para os alunos das 

residências. 
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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 e até aos processos de candidatura dos estudantes internacionais, concursos 

especiais, Tesp e Mestrados. 

Seria importante, sempre que possível, a participação em sessões técnicas e projetos de âmbito 

nacional, em várias áreas como redes, wifi, gestão integrada de aplicações e outras, permitindo 

assim acompanhar o que se vai fazendo em outras instituições de ensino superior e partilhando 

ideias para um mesmo objetivo. 

Internamente a promoção de algumas sessões técnicas para os vários serviços/gabinetes, 

também seria uma opção válida, já que permitiria por um lado uma maior utilização e 

aproveitamento das aplicações e ferramentas informáticas disponíveis no IPG e por outro lado 

um alargamento do conhecimento dos vários intervenientes. 
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Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) 

AÇÕES E PLANOS DE MELHORIA IMPLEMENTADOS, METAS E RESULTADOS 

Eixo Estratégico I – Ensino 

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 20 

 

Eixo Estratégico II – Investigação e Desenvolvimento 

Nada a registar. 

Eixo Estratégico III – Internacionalização 

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 5 

 

IV Eixo Estratégico – Comunicação e Comunidade 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção e realização do Festival Aquático N.º de eventos realizados 1  

Eventos e 
Iniciativas 

Promoção e realização de Jogos Pré-Época 
CNU 

N.º de eventos realizados 1 1 

Ensino e 
Aprendizagem 

Esqui na Serra da Estrela N.º de eventos realizados 1 1 

Projetos, 
Protocolos e 
Parcerias 

Assinatura de protocolos N.º de Protocolos assinados 1 0 

Transversal 
Promover, qualificar e rentabilizar as 
instalações desportivas do IPG/Pavilhão 

N.º de utentes do serviço/unidade 100 100 

Informação e 
Comunicação 

Divulgar e dinamizar a página de inernet do 
GFCD 

N.º de notícias divulgadas 5 8 

 

V Eixo Estratégico – Organização e Gestão Interna 

Âmbito da 
Atividade 

Designação da Atividade Indicador Meta Resultado 

Transversal Coordenação técnica da piscina N.º de reclamações registadas <2 0 

Eventos e 
Iniciativas 

Torneio de Futsal do IPG N.º de eventos realizados 1 0 

Transversal 
Promover, qualificar e rentabilizar as 
instalações desportivas do IPG/ Piscina 

N.º de utentes do serviço/unidade 150 190 

Transversal Caixas de primeiros socorros do IPG 
N.º de visitas de controlo efetuadas 
por ano civil 

1 1 

 

 Atividades Realizadas Não Previstas  

Nada a registar. 
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Fundamentação para Atividades Realizadas Não Previstas 

Fizeram-se algumas atividades que não estavam previstas no plano de atividades porque foram 
em parceria e colaboração com a ESECD, Seminário de Andebol; I Forum de empregabilidade no 
Desporto; Ação de formação " Formar para Jogar", a participação no torneio Menorial Prof. Rui 
Alarcão foi um convite da Universidade de Coimbra.  

Os jogos amigáveis que se realizaram decorreram da necessidade que os treinadores tiveram de 
preparar melhor as equipas para representarem o IPG nos Campeonatos Nacionais 
Universitários. 

 

Análise SWOT 
 
Forças: 
A qualidade dos técnicos de natação e funcionários da piscina, 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.          

A falta de equipamentos para o desporto universitário      
             

Oportunidades: 
A estância de Ski; 

Existência de Clubes e Associações Desportivas variadas na cidade. 

          
Ameaças: 
Nada a registar. 
 
 
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. 
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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 e pavilhão encontram‐se em muito mau estado levando à 
desistência/não inscrição de potenciais utentes do serviço. As atividades que não se compriram 
foram: Os Protocolos que foram elaborados, mas não foram ainda assinados; o festival aquático 
que foi projetado, mas as inscrições foram poucas e então não se fez, penso que a data escolhida 
este ano não foi favorável à maioria dos utentes, o torneio de futsal não se realizou pois é um 
torneio que neste momento é feito por proposta da associação de estudantes e este ano eles 
não proposseram a atividade. 

 

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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CONCLUSÃO 

As mudanças no cenário nacional e internacional colocam desafios crescentes 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 2019 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.  

A promoção de ações com diferentes interlocutores, de várias geografias, continua a ter 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. 

Pretendeu-se consolidar a capacidade da IES para 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 funcionais que compõem o 

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 
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e um esforço continuado de qualificação das formações, de alargamento das parcerias e ações 

com as diversas instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, o incentivo à 

investigação e à mobilidade internacional, a colaboração com tecido social e económico, o 

reforço de comunicação interna e externa, a melhoria das condições de trabalho e de 

interiorização de sistemas de garantia de qualidade. Urge rever e monitorizar as estratégias e 

seus suportes face à adaptação constante à mudança e aos novos cenários políticos, 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, 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































































































