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I.

ENQUADRAMENTO E CARATERIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

O Instituto Politécnico da Guarda (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 competências para a capacitação da
investigação & desenvolvimento & inovação do IPG. É essencial a articulação crescente da ação
da UDI no contexto da oferta formativa dos vários ciclos de estudos (CE), bem como a sua melhor
capacidade para obtenção de financiamento externo à disposição da comunidade científica, face
a recursos financeiros públicos limitados e à necessidade de potenciar a sustentabilidade
financeira do IPG. Complementarmente existe no IPG um conjunto de gabinetes funcionais e de
laboratórios de suporte, designadamente às atividades académicas, mobilidade e
internacionalização, cultura e desporto, estágios e saídas profissionais e manutenção de
equipamentos e edifícios.

Os projetos e atividades programados enquadram-se nos objetivos delineados de acordo com o
Plano Estratégico do IPG, sendo prosseguidos outros objetivos e orientações, em conformidade
com o Programa do Governo e as respetivas políticas para a área do Ensino Superior promovidas
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), bem como as recomendações
da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e o conjunto de
recomendações, apresentadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), com o objetivo de reforçar o desempenho e o impacto, numa perspetiva
internacional e num contexto multidisciplinar, das atividades e das instituições de I&D e de
Ensino Superior Portuguesas.

O presente Plano de Atividades visa estabelecer as orientações e as ações para o
desenvolvimento dos projetos e das atividades a desenvolver pelo IPG, ao longo do ano 2020,
em torno do trabalho desenvolvido nas suas UO, diversos gabinetes e serviços. A estrutura e
organização deste plano permitem à comunidade académica e às diversas entidades
relacionadas com o IPG, bem como ao público em geral, conhecer os eixos de atuação e as ações
definidas para este período, com base nas orientações pretendidas. Neste contexto, potenciamse as sinergias da articulação interna entre as UO e os gabinetes funcionais, de modo a serem
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convertidas numa maior capacidade interventiva e empreendedora, com vista a contribuir para
a melhor preparação para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas, bem
como para promover o desenvolvimento do interior numa abordagem integral.

Neste âmbito, o presente documento possui a estrutura prevista no Decreto-Lei nº 183/96 de
27 de setembro, assente em três secções:
I - Enquadramento Institucional, caraterização do plano de atividades e oferta formativa;
II - Objetivos e Estratégias;
III - Atividades Previstas e Recursos.

1.1.

Enquadramento institucional

Os Estatutos do IPG em vigor foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de
setembro. A estrutura orgânica assenta num sistema de órgãos composto por: Conselho Geral;
Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação
e Qualidade e Provedor do Estudante.

O IPG integra atualmente 4 UO de ensino e a UDI, com o principal objetivo do prosseguimento
da política de investigação e produção científicas na IES. As Escolas detêm um conjunto de
laboratórios que desenvolvem investigação aplicada, cooperam com diversas instituições de I&D
e prestam serviços em diversos domínios técnicos e científicos, potenciando as funções técnicas
e formativas do IPG. Neste âmbito da investigação é essencial a melhor articulação das UO com
a UDI, bem como para a diversificação da oferta formativa, para a qual se pretende promover a
maior articulação entre as próprias UO, de modo a potenciar a criação de cursos que,
designadamente, tenham por base áreas científicas fundamentais (ACF) da oferta existente.

A oferta formativa do IPG inclui formação a nível de Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTeSP), 1.º ciclo (licenciaturas), 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não
conferente de grau académico. Esta oferta caracteriza-se por uma diversidade de áreas de
conhecimento e de educação e formação, segundo a Classificação Nacional de Áreas de
Educação e Formação (CNAEF), tendo alguns cursos um cariz mais multidisciplinar, potenciando
maior capacitação académica e científica. Paralelamente, desenvolvem-se atividades nos
domínios da investigação nas áreas de vocação das Escolas e seus cursos, com vista a promover
a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico, da prestação de
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serviços à comunidade, de apoio ao desenvolvimento e de cooperação em áreas de extensão
educativa, cultural e técnica. De facto, o IPG desempenha um papel decisivo na qualificação dos
recursos humanos, em diversas áreas de educação e formação, bem como no desenvolvimento
económico, social, científico e cultural da região das Beiras e Serra da Estrela, em particular.

O IPG dispõe de duas unidades funcionais importantes, os Serviços de Ação Social (SAS) e a
Biblioteca, para o necessário suporte à atividade académica e de serviços de apoio. Os SAS são
vocacionados para a prestação de serviços e a concessão de apoios aos estudantes através de
bolsas de estudo, alimentação e cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde, atividades
culturais e desportivas. Os SAS são dotados de autonomia administrativa, financeira e
orçamental.

O IPG também integra gabinetes vocacionados para a intervenção em diferentes áreas, que
complementam a missão principal do IPG, quer na divulgação da oferta formativa e na
comunicação com o exterior, na promoção das atividades de desporto e cultura, na mobilidade
internacional dos corpos discente, docente e de funcionários, na organização e
operacionalização de estágios e contacto com empresas e organizações, quer ainda na
manutenção e requalificação de edifícios e equipamentos.

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) possui recursos e meios para a promoção das
dinâmicas de formação, mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de
formação e cooperação internacional, potenciado a colaboração mais alargada da instituição
com IES congéneres.

O Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) programa e promove atividades
desportivas e culturais, fomentado a prática das modalidades desportivas, a organização de
eventos e de ações recreativas para a comunidade escolar e a do exterior, bem como a gestão
e programação das atividades da piscina do IPG. Também assume 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 IES e
da sua oferta formativa, sendo responsável pelo setor de artes gráficas, apoio logístico a
eventos, articulação da presença da IES em diversos eventos e feiras, e em ações diretas em
escolas, bem como a dinamização das redes sociais e da relação com a 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 Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) promove a ligação com as empresas e
demais organizações e a organização dos processos de estágio e de integração na vida ativa, que
se traduz na crescente ligação ao tecido empresarial e institucional, no maior acompanhamento
dos alunos pela avaliação de percursos de estágios e de carreira.

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) presta apoio às políticas definidas e constitui um
instrumento de gestão e operacionalização do Sistema Interno de Garantia de Qualidade. O GAQ
promove diversos tipos de inquéritos de avaliação e produz relatórios de satisfação, permitindo
monitorizar o funcionamento das atividades de ensino-aprendizagem, bem como o dos serviços
existentes para a comunidade escolar e os prestados ao exterior.

No novo ciclo de governação do IPG pretende-se o envolvimento de novos parceiros nas
diferentes atividades desenvolvidas e o fortalecimento de relações com as IES congéneres,
nacionais e internacionais, articulando interesses a nível formativo e de investigação e
publicação científicas, bem como a promoção de projetos empreendedores para valorização das
áreas de atividade de vocação do IPG.

1.2.

Caraterização do ambiente organizacional

As políticas públicas em vigor, designadamente os critérios e as diretrizes da A3ES para a
garantia da qualidade no ensino superior, permitem direcionar os esforços do IPG para a
satisfação das necessidades e expectativas de todos os seus membros e grupos de interesse.
Neste sentido, enquadra-se o artigo 1º dos Estatutos do IPG, que o define como “uma instituição
de ensino superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e
difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino,
da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.”
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O IPG pretende ser, cada vez mais, reconhecido como um dos vetores decisivos do
desenvolvimento regional, sobretudo pelos seus valores e pela competência pessoal e
profissional dos seus diplomados, de modo a contribuírem ativamente para a solução dos
problemas da região, num contexto globalizante. Deste modo, o IPG interage com a comunidade
envolvente e, através de uma gestão interna eficiente dos seus recursos, potencia o valor
acrescentado para o desenvolvimento da região em que se insere. A cultura organizacional tem
o intuito de promover: equidade, integridade e responsabilidade; competência, qualidade e
excelência; inovação, criatividade e empreendedorismo; pluralismo, partilha e coesão.

A análise da envolvente do IPG tem como objetivo identificar e prever as alterações que se estão
a produzir e a orientação das tendências. As mudanças devem ser identificadas em virtude da
possibilidade de aproveitamento das oportunidades e/ou redução das ameaças, num contexto
socioeconómico complexo e em rápida mudança, quer de organização do sistema de ensino
superior, quer da orientação das restantes políticas públicas.

O cenário atual exige maior rigor das IES e dos seus docentes e funcionários, que permita
diversificar as fontes de financiamento e os serviços prestados. Neste contexto, o desafio será o
de qualificação, redução de custos e ganhos de produtividade, procurando fortalecer redes de
cooperação e a efetiva articulação com o sistema produtivo, bem como promover sinergias e
redes de colaboração ativas com as outras IES. No contexto vigente exige-se a otimização dos
recursos disponíveis, nomeadamente no que diz respeito à maior eficácia e eficiência dos
diversos serviços, bem como à competência, qualificação e especialização do corpo docente,
quer na lecionação nas diferentes UO, quer na prestação de serviços à comunidade, com ênfase
na investigação produzida e consequente transferência de conhecimento.

1.3.

Oferta formativa

No IPG ministram-se cursos de TeSP, licenciatura e mestrado. O acréscimo desta oferta em 2018
incidiu nos cursos de TeSP aprovados pela DGES (Educação e Tecnologias da Informação e
Comunicação; Relações Interculturais e Intervenção Social; Gestão de Alojamentos Turísticos) e
de licenciatura, que foram submetidos à A3ES (Mecânica e Informática Industrial; Biotecnologia
Medicinal; Desporto, Condição Física e Saúde), bem como um Doutoramento em Enfermagem,
que foi submetido pela Universidade da Beira Interior com o IPG como parceiro, em resposta a
algumas necessidades de qualificação reconhecidas, assentando no ensino e na investigação
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mais aplicados nas áreas do IPG. Poderá ser oportuno em 2020 equacionar formações de
licenciatura nas áreas com cursos menos procurados, designadamente nas áreas de
Engenharias, das Ciências da Educação (142) e do Turismo e Lazer (812), particularmente em
Gestão Turística. A oferta de cursos de TeSP corresponde à necessidade de maior articulação
com as empresas e as escolas da região através da Rede de Ensino Profissional das Beiras e Serra
da Estrela (REPBSE), que é promovida pelo IPG para fortalecer a ligação com os Agrupamentos
de Escolas e as Escolas Profissionais da região, designadamente apoiando a divulgação da oferta
formativa e dos diferentes percursos formativos dos cursos do IPG.

A divulgação da oferta formativa tem sido uma aposta objetiva em termos regionais e nacionais,
e até mesmo internacionais, reforçando a presença do IPG em feiras e outras iniciativas
análogas, promovendo a maior proximidade junto de estudantes, sobretudo em contexto
escolar. A internacionalização alcança crescente valorização pela celebração de diversos
protocolos de cooperação, em particular em países da Lusofonia, potenciando assim o
alargamento da procura estudantil internacional, que ganhou maior dimensão no IPG nos
últimos anos.

Pretende-se a consolidação do corpo docente, através de melhores níveis de qualificação e
especialização nas áreas científicas fundamentais (ACF) dos ciclos de estudos, com a conclusão
de doutoramentos em diversas áreas do conhecimento e da aposta de contratação de
especialistas pela Instituição, visando promover o cumprimento dos requisitos legais e o reforço
da acreditação de 31 CE do IPG, da oferta total de 54. Com base no enquadramento científico
das ACF, a tabela 1 apresenta a oferta formativa do IPG no ano letivo 2019/2020, com o intuito
de evidenciar as principais fileiras de áreas de educação e formação, de acordo com o
enquadramento definido pela tutela, que se pretende completar em determinadas ACF com
propostas de novos CE, com o intuito de preencher as fileiras e construir um projeto de
prosseguimento de estudos para os estudantes que ingressam nos CTeSP do IPG ou mesmo nas
licenciaturas. Poderá ainda acrescentar-se formação nas licenciaturas submetidas à A3ES em
2019 (Mecânica e Informática Industrial; Biotecnologia Medicinal; Desporto, Condição Física e
Saúde), desde que sejam acreditadas pela Instituição. Pretende-se desenvolver uma nova área
de especialização a nível de Proteção de Pessoas e Bens (861) com uma proposta de CTeSP em
Riscos e Proteção Civil e, de seguida, de licenciatura em Gestão de Segurança e Proteção Civil,
no seguimento da Pós-graduação em Media e Proteção Civil. Também se irá propor outros
CTeSP à DGES, designadamente em Construção Civil e Obras Públicas e em Inspeção e Reparação
Automóvel.
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CÓD.
142
144

ÁREAS CNAEF
Ciências da Educação
Formação de Professores do Ensino Básico
(1.º e 2.º Ciclos)

TOTAL
1

Áudio-Visuais e Produção dos Media

3

214
340
341

Design
Ciências Empresariais
Comércio

1
1
1

342

Marketing e Publicidade

4

344

Contabilidade e Fiscalidade

2

345

Gestão e Administração

3

346
347
421

Secretariado e Trabalho Administrativo
Enquadramento na Organização/Empresa
Biologia e Bioquímica

1
1
1

481

Ciências Informáticas

3

520

Engenharia e Técnicas Afins

2

522
523
525
581
582

Electricidade e Energia
Electrónica e Automação
Construção e Reparação de Veículos a Motor
Arquitectura e Urbanismo
Construção Civil e Engenharia Civil

1
1
1
2
2

723

Enfermagem

3

727

1

761

Ciências Farmacêuticas
Saúde - programas não classificados
noutra área de formação
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

762

Trabalho Social e Orientação

3

811

Hotelaria e Restauração

4

812
813
851

Turismo e Lazer
Desporto
Tecnologia de Proteção do Ambiente

3
3
1

Cursos de 1.º Ciclo
Educação Básica

3

213

729

Cursos TsEP
Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação

Comunicação Digital
Repórter de Som e Imagem

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do EB
Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

Comunicação Multimédia
Design de Equipamento

Gestão e Inovação de Produtos Endógenos
Gestão e Comércio Internacional
Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos
Contabilidade e Fiscalidade

Comunicação e Relações Públicas
Marketing
Contabilidade
Gestão
Gestão de Recursos Humanos

Marketing e Comunicação

Gestão

Gestão Clínica Administrativa
Sistemas Integrados de Gestão
Bioanálises e Controlo
Cibersegurança
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas
Design e Fabrico Digital
Manutenção Industrial Eletromecatrónica
Energias Renováveis e Eficiência Energética

Computação Móvel

Engenharia Informática
Indústria Automóvel
Cadastro Predial

Engenharia Topográfica
Engenharia Civil
Enfermagem

Construções Civis
Enfermagem Comunitária
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Farmácia

1
1

Cursos de 2.º Ciclo

Ciências Aplicadas à Saúde
Acompanhamento de Crianças e Jovens
Gerontologia
Relações Interculturais e Intervenção Social
Cozinha e Produção Alimentar
Gestão de Alojamentos Turísticos
Turismo de Saúde e Bem-Estar
Desportos de Montanha

Animação Sociocultural
Restauração e Catering
Gestão Hoteleira
Turismo e Lazer
Desporto
Energia e Ambiente

Gestão e Sustentabilidade no Turismo
Ciências do Desporto

Tabela 1: Oferta formativa do IPG no ano letivo 2019/2020
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II.

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS

O plano de atividades define os objetivos a alcançar pela IES e os eixos estratégicos, de forma
articulada e de acordo com os seus recursos, competências e capacidades, pelo que se
estabeleceram cinco eixos estratégicos para 2020:
i)

Ensino;

ii)

Investigação, Desenvolvimento e Inovação;

iii)

Internacionalização;

iv)

Comunicação e Comunidade;

v)

Organização e Gestão Interna.

O documento do modelo de gestão contém a apresentação das principais ações a realizar,
indicadores e respetivas metas e, posteriormente, a análise e a reflexão crítica sobre resultados,
limitações, estratégias futuras e propostas de melhoria. Os objetivos são formulados de modo a
poderem ser operacionalizadas as análises de resultados obtidos em cada eixo de atuação,
através de um conjunto de indicadores, por âmbito de atividade, para permitir monitorização e
avaliação constantes dos Planos e Relatórios Anuais de Atividades (PRAA 2020). Para cada eixo
são enquadrados os respetivos objetivos estratégicos, nos quais são apresentadas as atividades
a desenvolver nas UO e/ou serviços funcionais do IPG.

No primeiro eixo estratégico - Ensino - pretende-se consolidar a oferta identificada na tabela 1
com base na agregação de CE por ACF, de acordo com a CNAEF, bem como promover novos CE
de acordo com as fileiras formativas do IPG e com as novas necessidades formativas
identificadas quer a nível regional, quer a nível nacional. Também pretende reforçar o
desenvolvimento de uma cultura de avaliação e de qualidade do ensino-aprendizagem com vista
à melhor formação integral dos estudantes e a facilitar a sua inserção na vida ativa numa
perspetiva de carreira. Neste âmbito interessa, sobretudo, identificar, quantificar e descrever as
atividades de ensino e aprendizagem.

No segundo eixo estratégico – Investigação, Desenvolvimento e Inovação – pretende-se
incentivar a política científica do IPG, através da definição das principais linhas de investigação
aplicada e de acordo com os agrupamentos de ACF dos CE. Assim, as atividades de investigação,
desenvolvimento e inovação permitem maior articulação e colaboração com a comunidade
envolvente, no âmbito de redes de conhecimento, o que permitirá a sua transferência para a
sua aplicação em contexto real.
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O terceiro eixo estratégico - Internacionalização - pretende desenvolver as redes e os projetos
de cooperação para maior mobilidade internacional dos agentes da comunidade escolar,
suportando-se em indicadores de internacionalização e diversas tipologias de mobilidade, bem
como em projetos, protocolos e parcerias de âmbito internacional.

No quarto eixo estratégico - Comunicação e Comunidade - inserem-se indicadores diversos
relativos a eventos e iniciativas, informação e comunicação, formação, cursos e workshops,
informática e tecnologias de informação, bem como outros indicadores transversais.

No quinto eixo estratégico - Organização e Gestão Interna – pretende a promoção, organização
e gestão interna dos recursos e serviços do IPG, de acordo com o visado no desenvolvimento do
programa de modernização administrativa e técnica do IPG e de qualificação do seu corpo de
funcionários não docentes.

Em termos globais, os objetivos estratégicos do IPG refletem-se também no Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR), que constitui um instrumento de ajuda à gestão,
concebido para analisar e avaliar o desempenho dos serviços. Este é o quadro referencial sobre
a atuação da Instituição e dos serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos
estratégicos), da aferição da sua concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados
no fim de um ciclo de gestão.
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III.

ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS
3.1.

Atividades Previstas

As atividades descritas são propostas pela Presidência, pelas UO e pelos gabinetes funcionais.
Assim, constata-se a diversidade das iniciativas que visam, no seu conjunto, contribuir para a
melhoria contínua da IES, em torno da sua missão e dos desafios propostos. Poderá ainda haver
outras atividades não previstas, que se considerem de interesse para a prossecução dos
objetivos gerais do IPG. Em suma, este documento estrutura o conjunto de atividades,
enquadradas em cada um dos objetivos estratégicos e operacionais descritos no capítulo
anterior, de acordo com os cinco eixos definidos.

3.1.1. Ensino

O primeiro eixo estratégico é o Ensino, que depende da capacidade de agregação e organização
de CE por ACF, de acordo com a CNAEF, bem como de promover novos CE de acordo com as
fileiras formativas do IPG e de os articular com as novas necessidades formativas identificadas a
nível regional e nacional, por áreas setoriais do mercado laboral.

A oferta formativa do IPG terá como objetivo principal garantir a qualidade das aprendizagens
dos estudantes e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional. Para produzir esse efeito
virtuoso também deve refletir as necessidades do mercado de trabalho, no que respeita aos
diversos níveis e contextos da formação, aos recursos existentes e às estratégias de ensinoaprendizagem.

Na perspetiva de Bolonha promove-se uma cultura de avaliação e de qualidade na IES,
desenvolvendo-se a formação integral dos estudantes e facilitando a inserção e o sucesso na
vida ativa. Esta promoção depende da assunção da prática da cultura de qualidade por todos no
interior do IPG sendo, pois, essencial a consolidação do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade (SIGQ), e suportado, do ponto de vista operacional, pela atividade do GAQ.

No âmbito da ação da A3ES decorre o 2º ciclo avaliativo para a globalidade dos CE (1º e 2º ciclos),
pelo que há necessidade de reforço do trabalho de organização e acompanhamento dos
processos de autoavaliação, de visita pelas CAE e acompanhamento processual da evolução de
cada CE avaliado. Também se aposta na adequação da oferta dos TeSP de acordo com as
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orientações da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), tendo sido aprovados os 3 novos cursos
para funcionar em 2019/2020. Dada a existência de um reduzido número de licenciaturas (19)
no IPG, conduziu a uma justificada articulação com a ação da A3ES no ano letivo transato,
relativo a ACEF 17-18, que têm decisão final de acreditação condicional, por incumprimento de
requisitos legais por 1 ano (Engenharia Topográfica, Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira;
Restauração e Catering) ou com condições a satisfazer no imediato (Marketing; Comunicação e
Relações Públicas). Realça-se que, em 2019, os CE em Desporto (1º ciclo) e Ciências do Desporto
(2º ciclo), Engenharia Civil (1º e 2º ciclos), Gestão e Sustentabilidade no Turismo (2º ciclo) e
Contabilidade obtiveram acreditação por 6 anos. Em 2020 aguarda-se a avaliação da A3ES e a
eventual visita de CAE para análise dos ACEF 18-19 (1º ciclo - Educação Básica, Gestão, Gestão
de Recursos Humanos, Engenharia Informática; 2º ciclo - Gestão, Computação Móvel). Até final
de 2019 elabora-se os guiões de autoavaliação dos ACEF 19-20 dos CE em Animação
Sociocultural, em Energia e Ambiente e mestrado em Sistemas Integrados de Gestão.

Também se promove a diversificação das formações pós-graduadas e de formações para ativos
através da colaboração entre UO e a própria UDI, numa particular aposta da Gestão de Projetos.
Esta atividade depende de parcerias com outras IES e com organismos e empresas dedicadas à
formação profissional, nomeadamente com o Núcleo Empresarial da Região da Guarda (NERGA),
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), Associação do Comércio e
Serviços do Distrito da Guarda (ACG), Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), bem
como Associações de Desenvolvimento Local (ADL) e Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS). Para adequar o posicionamento do IPG às expectativas dos alunos e da região,
reforçando a sua atratividade, promove-se maior articulação com os Agrupamentos Escolares e
Escolas Profissionais da região da CIMBSE. Para este efeito consolida-se a relação do IPG com a
REPBSE, pois esta rede promove a complementaridade na concretização de objetivos comuns,
sobretudo pelo envolvimento de parceiros que melhor articulam em função das necessidades e
especificidades formativas e técnico-científicas de cada área de ensino. Esta atuação é relevante
para poder permitir aumentar o número dos alunos que têm origem na região e que valorizam
a proximidade à residência como critério de escolha da IES.

O desenvolvimento integral da formação dos estudantes e a sua inserção na vida ativa, através
de atividades, por exemplo: visitas de estudo, ações de formação/sensibilização, workshops,
exposições, jornadas e conferências temáticas, entre outras de cariz técnico-científico,
desportivo, cultural e recreativo, que têm relação com os outros eixos da estratégia,
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designadamente a disponibilização de cursos livres de idiomas estrangeiros, que é determinante
também para potenciar a mobilidade internacional na comunidade do IPG.

3.1.2. Investigação, Desenvolvimento e Inovação

O segundo eixo estratégico é definido ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação,
que está relacionado com primeiro eixo estratégico que é o ensino ministrado pelas UO do IPG.
Assim, é necessário criar as condições essenciais à estrutura e organização da UDI para potenciar
o modelo de desenvolvimento institucional e, assim, melhor integrar as vertentes de ensino e
de investigação, que permitam projetar o conhecimento produzido em processos de
desenvolvimento mais sustentáveis e competitivos na região e no país, num ecossistema de
desenvolvimento e inovação para a comunidade académica, e a sociedade, em geral.

O IPG deve também integrar-se ativamente na estratégia de crescimento inteligente da Região
Centro (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - NUT II), promovendo
ações concertadas com parceiros, sobretudo com os Municípios da CIMBSE (NUT III), e entidades
públicas e privadas que atuam na região envolvente do IPG, bem como com as Agências de
Desenvolvimento Regional, as Associações Empresariais e Comerciais e, no âmbito
transfronteiriço com as IES de Castilha e Leon e da Extremadura, bem como com as outras IES
nacionais. De facto, a investigação e o desenvolvimento, bem como a promoção da inovação
através da transferência de conhecimento científico e tecnológico, constituem uma base
indispensável para a ligação com as organizações e empresas, induzindo a maiores índices de
inovação e competitividade na região.

A transferência de conhecimento e a prestação de serviços às empresas traduz-se em serviços
inovadores que contribuem para a transformação das indústrias tradicionais nas emergentes,
inteligentes e criativas. O modelo de gestão participativo por parte dos principais atores de
inovação regional, tais como núcleo e associação empresariais, câmaras municipais, associações
de desenvolvimento regional, clusters e outros centros de incubação empresarial, permite
efetivar uma transferência efetiva de inovação para os agentes económicos da região,
contribuindo para a reestruturação e constante adaptação aos desafios económicos e sociais.

O empreendedorismo é também um meio privilegiado de maior estímulo da inovação na
economia e sociedade, de processos de reestruturação dos mercados e, ainda, de novas
respostas sociais no combate ao desemprego, designadamente por via do empreendedorismo
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social e da criação do próprio emprego, capacitando as pessoas para uma ação mais eficaz e
eficiente na criação de redes de negócios. Nesta ótica, a ação do IPG em colaboração direta com
as UO e a UDI pode centrar-se neste espírito empreendedor e na promoção de novas iniciativas
empresariais, sejam de docentes ou de discentes, através dos vários meios ao seu dispor,
designadamente pela participação no projeto nacional Poliempreende e da incubação de
projetos de vocação empresarial nos Policasulos.

O IPG aposta no desenvolvimento de serviços inovadores, através dos seus laboratórios, e
relaciona-se mais com as empresas, designadamente através de projetos dos seus
investigadores e alunos e procura, assim, potenciar a transferência de conhecimento científico
e tecnológico, através de sinergias das suas redes de parceria com entidades regionais e
nacionais. Também deve enquadrar a sua estratégia numa política nacional e europeia de
desenvolvimento regional, adaptando-se às estratégias territoriais definidas no documento
RIS3, numa orientação de smart specialization do território. A concretização do projeto de
“capacitação científica e tecnológica” financiado pelo programa MAISCENTRO responderá às
prioridades nucleares assumidas para o período 2014-2020 pelo Programa de Ação Regional,
permitindo ao IPG produzir e transferir resultados esperados deste projeto de capacitação para
as empresas e para a sociedade, a vários níveis.

O IPG irá assumir maior capacidade de intervenção na investigação de modo a projetar-se a nível
regional, nacional e internacional. Assim, a ligação ao tecido empresarial e social da região
envolvente ao IPG deve ser feito através de parcerias fortes, com o intuito de melhorar a
competitividade e o relacionamento institucional e, consequentemente, projetar-se a estes
vários níveis. A responsabilidade social no IPG visará o envolvimento com a sociedade através
do desenvolvimento de projetos conjuntos com os vários parceiros regionais e nacionais.

A participação do corpo docente do IPG em eventos científicos, bem como a sua organização
interna, deverá ser promovida, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional,
sobretudo em parceria com IES congéneres e diversas tipologias de associações profissionais.
Através da UDI também serão apoiados projetos científicos apresentados por docentes e a
divulgação do respetivo conhecimento científico e tecnológico produzido, bem como os
processos de registo de propriedade intelectual de empresas, instituições e patentes requeridas.

O projeto “Serra da Estrela: Montanha do Conhecimento” pretende desenvolver uma rede de
parcerias que visem o fortalecimento do conhecimento e da identidade territorial, capacitando
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este território de maior atratividade e qualidade de vida. O objeto central deste projeto é o
desenvolvimento de atividades económicas alicerçadas no conhecimento científico e
tecnológico, que suportem produtos e serviços de alto valor acrescentado capazes de ser
colocados ao serviço das suas populações e permitir a ação integrada para o desenvolvimento
da região envolvente da Serra da Estrela.

No âmbito do programa de financiamento e transferência de conhecimento para os politécnicos
estão em desenvolvimento e finalização, entre outros, os seguintes projetos:
a) Trails4Health: caracterização biofísica de percursos pedestres como ferramenta de
fomento regional e promoção da saúde;
b) Lítio - A geologia como base da qualidade de vida - A sustentabilidade do Lítio na
povoação de Gonçalo;
c) DermoBio - Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base nos
recursos naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela;
d) TreeM - Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores;
e) MediElderly - Desenvolvimento de uma intervenção para melhorar o uso de
medicamentos na população idosa da região Centro de Portugal;
f)

GMove +: Programa de intervenção para promover a atividade física e a qualidade de
vida da população idosa da Guarda.

3.1.3. Internacionalização

A internacionalização é o terceiro eixo estratégico essencial para o IPG, dada a conjuntura da
região envolvente, designadamente em termos demográficos e socioeconómicos, pois a
ampliação e a diversidade do mercado de estudantes estrangeiros é um dos objetivos
estratégicos. As mobilidades in e out em termos de mercados estudantis ERASMUS devem
continuar a ser reforçadas, sobretudo em áreas de educação e formação que possuam mercados
de emprego mais globais, pois este é também um pilar do processo de acreditação de CE pela
A3ES. Ainda, acresce a promoção das mobilidades de docentes e de não docentes, que permitem
a valorização e atualização profissionais numa ótica de cariz internacional, pela apreensão de
boas práticas de outras IES e de partilha de saberes e experiências, sempre enriquecedoras.

O concurso de estudantes internacionais é uma oportunidade (ampliando a 30% de vagas de
cada CE) a explorar melhor em diversos mercados de recrutamento de alunos estrangeiros, quer
em Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), quer nos países de residência de importantes
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comunidades portuguesas. Nestes casos é oportuno consolidar e alargar as parcerias
institucionais com os representantes destas comunidades, sobretudo as do Brasil e dos países
africanos PALOP, potenciando a atratividade da oferta formativa do IPG a partir da ação do GMC,
que é reforçada pelo trabalho colaborativo entre Institutos Politécnicos para apoio à
implementação da estratégia e ações de internacionalização conjuntas. De facto, o reforço da
internacionalização do IPG, particularmente ao nível da mobilidade da sua comunidade, é
fundamental para a validação da sua oferta formativa, da sua investigação e desenvolvimento
de projetos estruturantes para a qualificação da região.

Neste âmbito, as principais linhas de atuação a desenvolver devem visar:
a) participar em redes temáticas de intercâmbio no âmbito do ensino, investigação e
empreendedorismo, nas áreas de educação e formação fundamentais da oferta de cursos
do IPG;
b) reforçar mobilidade de docentes, estudantes e não docentes no âmbito de programas
Europeus e Internacionais, reforçando o programa de apoio financeiro;
c) oferecer formação em línguas estrangeiras, promovendo a crescente implementação do
ensino de UC em Inglês para a comunidade do IPG;
d) promover formações de curta duração de Português para estrangeiros;
e) apresentar melhores condições de acolhimento e integração de estudantes estrangeiros;
f)

reforçar as relações nas áreas da formação, na prestação de serviços e no desenvolvimento
de estudos e projetos com os países lusófonos;

g) promover eventos para gerar atitudes favoráveis à mobilidade e internacionalização no
corpo docente;
h) dinamizar o processo de tradução e adaptação do portal do IPG para língua Inglesa.

O IPG possui financiamento em vários projetos enquadrados na sua estratégia de
internacionalização e cooperação, designadamente o ERASMUS+ de Mobilidades Individuais
para Pessoal Docente, Não Docente e Estudantes, representado pelo Consórcio ERASMUS+.
Estes projetos permitem consolidar a internacionalização do IPG e o trabalho em rede com
outras IES e outros parceiros, promovendo melhores indicadores de mobilidade.

3.1.4. Comunicação e Comunidade

O quarto eixo estratégico é a Comunicação e Comunidade onde se inserem atividades muito
diversas realizadas nas UO e nos gabinetes funcionais do IPG. Assim, indicamos que, no âmbito
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da informação e comunicação institucional, interessa planificar e realizar as ações de produção
e difusão de informação, os seus suportes em brochuras e flyers, as campanhas de comunicação
e publicidade, as edições audiovisuais e guias/catálogos editados, newsletters, notícias
divulgadas e outdoors expostos.

No contexto dos eventos e de outras iniciativas diversas de interesse para a própria comunidade
académica, bem como para a comunidade envolvente do IPG, interessa conhecer a natureza e
alcance dos eventos técnico-científicos a realizar em 2020 e, ainda, aqueles que incluem
atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada nas áreas fundamentais dos CE, que representem um contributo real para
o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e
artística da IES. O esforço de integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais, com
o intuito de promover as atividades científicas, tecnológicas e artísticas será também
fundamental para a interação da comunidade do IPG numa abrangência mais alargada.

3.1.5. Organização e Desenvolvimento Interno

O quinto eixo estratégico é definido como o modelo organizacional do IPG para a melhor
articulação das UO e dos gabinetes integrados, bem como a uma gestão integrada de recursos,
considerando sempre o reconhecimento e o respeito pela competência dos diferentes órgãos,
de modo a proporcionar um desempenho mais eficiente e partilhado entre UO. Neste âmbito,
o Conselho de Gestão conduzirá a gestão da IES, com as competências atribuídas pela Lei e pelos
Estatutos, em particular no que respeita à parte financeira e de recursos humanos, com o maior
rigor possível e tendo em vista a maximização dos meios disponíveis.

A implementação do sistema de controlo interno, através da organização e formação adequada
dos recursos humanos e do desenvolvimento de ferramentas informáticas, será essencial neste
eixo. Paralelamente é relevante a promoção da formação aos docentes, assim como dos
mecanismos da sua progressão, a contratação de especialistas ou individualidades de
reconhecido mérito profissional como docentes convidados, a tempo parcial ou integral, para
além de constituírem um fator diferenciador do enriquecimento de competências, constitui um
instrumento de valorização essencial para o IPG.
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Ao nível dos Serviços de Ação Social pretende melhorar-se a sua eficiência e sustentabilidade. O
modelo de gestão dos serviços de cantina, incluindo dos seus recursos humanos, visa sempre a
satisfação dos utentes, que será garantida pela qualidade dos serviços, da confeção e dos
menus. A nível da exploração dos bares mantém-se o modelo de concessão a terceiros,
complementada pela venda de bens alimentares em sistema de vending. As residências são
extremamente relevantes para a estabilidade dos estudantes no seu processo de alojamento
oferecendo excelentes condições de conforto, segurança e qualidade

O desenvolvimento interno do IPG depende de medidas a nível transversal, designadamente:
a) formação profissional dos funcionários não docentes, na ótica de desenvolvimento de
carreira, e abertura de concursos de acordo com a disponibilidade orçamental e
necessidades de serviço. Reposicionar os funcionários nas carreiras por via de
mobilidade e de acordo com o seu mérito. Adequar o número de colaboradores às
necessidades das UO e serviços, de acordo com as qualificações e categorias
profissionais;
b) validar o processo de avaliação do pessoal docente como instrumento de
reconhecimento do desempenho e do mérito, nomeadamente aplicando o sistema de
avaliação do desempenho do pessoal docente;
c) incentivar a produção científica de qualidade e os projetos de transferência de
conhecimento e prestação de serviços para a sociedade;
d) propor a abertura de concursos para o pessoal docente tendo presente o equilíbrio
entre as diferentes categorias, áreas de educação e formação, sobretudo as
consideradas fundamentais para os CE em funcionamento no IPG, de forma a alcançar
os rácios previstos na lei para efeitos de acreditação;
e) promover a melhoria da acessibilidade às instalações e a equipamentos do Instituto;
f)

Promover a melhoria contínua das condições oferecidas pelos SAS;

g) obter novas fontes de financiamento e utilização racional dos recursos existentes;
h) apoiar o trabalho do Provedor de Estudante;
i)

desenvolver a gestão integrada dos recursos da Biblioteca e suas extensões e melhorar
o acervo bibliográfico pelas propostas dos docentes;

j)

desenvolver os serviços do Centro de Informática do IPG pela necessária adequação às
necessidades da comunidade académica do Instituto.

k) desenvolver continuamente a plataforma de Gestão Académica SIGARRA;
l)

melhorar o sistema de comunicação interna, promovendo a organização dos canais de
informação entre órgãos e serviços;
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m) Estabelecer parcerias com agentes comerciais e outros, com o objetivo de criar
condições mais favoráveis à aquisição de produtos e serviços para a comunidade do IPG.

As infraestruturas e os equipamentos das UO serão potenciados para aumentar a capacidade
das atividades de ensino, de investigação e de extensão, para intervir na melhoria das áreas
envolventes para fomentar atividades culturais, desportivas e recreativas.

Na política de sustentabilidade inclui-se o objetivo da eficiência energética através da
implementação de sistemas de gestão energética, de equipamentos de calor suportados em
energias renováveis, equipamentos térmicos e fotovoltaicos, bem como substituição total de
toda a iluminação por LED, que permitem uma redução substancial de energia.
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3.2.

Recursos
3.2.1. Recursos Humanos

Os recursos humanos existentes no IPG, em 31 de dezembro de 2019, ascendem a 401
colaboradores, repartidos por 170 não docentes (cfr. tabela 2) e 231 docentes (cfr. tabela 3).
Para o ano 2020 prevê-se a necessária substituição das pessoas, sobretudo para responder às
necessidades de serviço, resultante do términus de contratos ou de aposentação.
A reorganização de serviços pretende a otimização dos recursos disponíveis no IPG e SAS e,
consequentemente, a melhoria do clima organizacional global, sendo possível mesmo com a
pretendida manutenção de efetivos.

Efetivos considerados a

Efetivos previstos para

31/12/2019

ano 2020

Cargo/carreira/categoria
SAS

IPG

SAS+IPG

SAS

IPG

SAS+IPG

Presidente

0

1

1

0

1

1

Vice-presidente

0

2

2

0

2

2

Administrador

0

1

1

0

1

1

Diretor de Serviços

1

3

4

1

3

4

Chefe de Divisão

0

0

0

0

0

0

Técnico superior área jurídica

0

1

1

0

1

1

Técnico superior área de BAD

0

1

1

0

1

1

Técnico superior

3

28

31

3

28

31

Especialista de informática

0

8

8

0

8

8

Técnico de informática

0

2

2

0

2

2

Coordenador técnico

0

1

1

0

1

1

Assistente Técnico

3

41

44

3

41

44

Encarregado de pessoal auxiliar

3

1

4

3

1

4

Assistente operacional

32

38

70

32

38

70

42

128

170

42

128

170

Total

Tabela 2: Recursos humanos de colaboradores não docentes

A estabilidade do corpo docente pretende responder aos requisitos das avaliações dos CE pela
A3ES e será alcançado através de um acréscimo de professores adjuntos, dado que concluem o
doutoramento, bem como por novas contratações necessárias para novas áreas formativas.
O número de professores coordenadores também aumenta para superar carências de
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coordenação das vinte e três áreas científicas fundamentais do IPG. A alteração da composição
noutras categorias, em 2020, é condicionada pela conclusão de doutoramento e pela obtenção
do título de especialista por provas públicas (cfr. tabela 3). A nível dos docentes verifica-se a
oportunidade de investir ainda mais na estabilidade contratual (tempo integral - TI) de docentes
qualificados com doutoramento ou com título de especialista por provas públicas.

O Governo aprovou em sede de Lei de Execução Orçamental (Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de
junho) um artigo que permite que os concursos para os lugares de Professor Coordenador e
Coordenador Principal (artigo 76.º) sejam providos apenas por concurso interno até 31 de
dezembro de 2019, ao qual apenas se podem candidatar colegas com contrato por tempo
indeterminado que tenham pelo menos 10 anos na mesma categoria.

Previsão

Efetivos considerados a 31/12/2019

Categoria

2020

ESECD

ESTG

ESS

ESTH

IPG

IPG

Prof. Coordenador Principal

1

0

0

0

1

1

Prof. Coordenador

3

11

3

1

18

21

Prof. Adjunto

31

66

19

9

125

128

Prof. Adjunto Equiparado

0

0

0

0

0

0

Prof. Adjunto Convidado

10

7

18

5

40

40

Assistente

3

2

1

0

6

6

Assistente Equiparado

2

5

0

0

7

7

Assistente Convidado

8

10

13

3

34

34

Total docentes

58

101

54

18

231

237

Total docentes em %

25,11%

43,72%

23,38%

7,79%

100%

Total docentes ETI

51,36

93,8

38,66

15,12

198,94

Total docentes ETI em %

25,82%

47,15%

19,43%

7,60%

100%

Tabela 3: Recursos humanos de colaboradores docentes

3.2.2. Recursos Financeiros

No ano 2020 será necessário um acréscimo de recursos financeiros (cfr. tabela 4), face aos do
ano anterior, decorrente do aumento do salário mínimo do setor público e do valor do subsídio
de refeição, bem como pela inclusão na Carreira Docente por via do Decreto-Lei nº 45/2016 e,
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ainda, pelos necessários reposicionamentos nas carreiras, o que implicará maiores exigências
de receitas para o cumprimento do conjunto de despesas que devem ser assumidos.

Nos pressupostos da execução do Orçamento de Estado (OE) e a circular n.º 1394 de 5/11/ 2019
– instruções de preparação do Orçamento de Estado para 2020, importa considerar que a
dotação do Orçamento terá que ser objeto de reforço, necessariamente, porquanto não foi tida
em consideração a reposição de remunerações, apesar da mesma ser parcial. Para além do
imprescindível rigor dos valores, importa ter presente o seguinte:
a)

A dotação do OE, como vem sendo recorrente é insuficiente para garantir as despesas
com pessoal, sendo por consequência necessário recorrer a receitas próprias,
maioritariamente, representadas pelas propinas pagas pelos estudantes;

b)

Por via da transição automática de categoria decorrente da aplicação do período
transitório aplicável aos docentes, prevê-se um aumento das despesas e dos encargos
com pessoal, exclusivamente, motivado por este regime;

c)

O aumento do salário mínimo e do subsídio de refeição obriga a um aumento das
despesas com pessoal;

d)

Dada a rigidez da despesa serão promovidos esforços de adequação da composição do
corpo docente e da diversificação das fontes de financiamento, por via da prestação de
serviços, desenvolvimento de projetos e respetiva candidatura a fundos nacionais e
europeus.

Quanto aos SAS, cujo orçamento tem sido insuficiente para cumprir a sua missão, será
necessário o seu reforço através de transferência interna de verbas do IPG, procurando-se, em
simultâneo, agilizar a sua gestão no sentido de incrementar receitas.
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ORÇAMENTO DE ESTADO (9OE)
RECEITAS

IPG

Transferências Correntes-OE

IPG+SAS

11 587 123,00 €

468 000,00 €

- €

- €

€ 11 587 123,00

€ 468 000,00

Transferências Capital-OE
Subtotal OE

SAS

DESPESAS

12 055 123,00 €

Despesas Correntes

- € Despesas com Pessoal
€ 12 055 123,00 Subtotal OE

IPG

SAS

IPG+SAS

11 587 123,00 €

468 000,00 €

12 055 123,00 €

11 587 123,00 €

468 000,00 €

12 055 123,00 €

€ 11 587 123,00

€ 468 000,00

€ 12 055 123,00

IPG

SAS

IPG+SAS

ORÇAMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS (RP)
RECEITAS

IPG

Propinas

SAS

IPG+SAS

€ 2 780 755,00

0

Taxas e Multas diversas

€ 150 150,00

0

Venda de Bens e Serviços

€ 366 500,00

€ 639 000,00

€ 2 425 421,00

€ 0,00

Transferências entre Organismos

€ 4 310,00

€ 70 000,00

Outras Transferências e Receitas

€ 91 000,00

0,00 €

€ 147 694,00

€ 30 000,00

€ 5 965 830,00

€ 739 000,00

€ 17 552 953,00

€ 1 207 000,00

Receitas Projetos Comunitários

Défice Orçamento Previsto
Subtotal RP
Total (OE + RP)

DESPESAS

€ 2 780 755,00 Despesas Correntes
€ 150 150,00 Despesas com Pessoal
€ 1 005 500,00 Aquisição de bens/serviços
€ 2 425 421,00 Transferências Correntes
€ 74 310,00 Outras Despesas Correntes
€ 91 000,00 Despesas de Capital

€ 4 036 009,00

€ 707 500,00

€ 4 743 509,00

€ 2 037 559,00

€ 154 797,00

€ 2 192 356,00

€ 1 696 850,00

€ 456 203,00

€ 2 153 053,00

€ 221 600,00

€ 0,00

€ 221 600,00

€ 80 000,00

€ 96 500,00

€ 176 500,00

€ 1 929 821,00

€ 31 500,00

€ 1 961 321,00

€ 177 694,00

€ 0,00

€ 6 704 830,00 Subtotal RP
€ 18 759 953,00

Total (OE + RP)

€ 5 965 830,00
€ 17 552 953,00

€ 739 000,00
€ 1 207 000,00

€ 6 704 830,00
€ 18 759 953,00

Tabela 4: Recursos Financeiros para 2020
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IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de plano de atividades para o ano 2020 estabelece um conjunto de ações
enquadradas nos cinco eixos estratégicos, que visam a valorização e o desenvolvimento do IPG.
A completa integração, em torno dos cinco eixos estratégicos, permite articular diferentes
atuações entre UO e os gabinetes funcionais e, assim, potenciar sinergias e fomentar a
organização interna no quadro de uma politica de qualidade, com eficácia, eficiência e
economia.

A execução deste plano, a nível interno, supõe a reorganização resultante da aplicação de
regulamentação e legislação em vigor, as orientações no âmbito do regime de carreiras e de
remunerações dos trabalhadores de funções públicas, as alterações no estatuto da carreira do
pessoal docente do ensino superior politécnico, as recomendações e regulamentações
emanadas da Tutela e pelas normas constantes na lei do Orçamento de Estado e correspondente
Decreto-Lei de Execução Orçamental.

No âmbito das orientações gerais do IPG, com o propósito de promover a reorganização e a
eficiência e eficácia da oferta formativa, também de acordo com os adequados níveis de
qualificação e de especialização do corpo docente, desenvolve-se a necessária abordagem às
ACF dos CE a nível de 1º e 2º ciclos do ensino superior.

A política e orientações da DGES e da A3ES merecem particular atenção da gestão do IPG, dada
a importância dos processos de avaliação e acreditação de CE, que exigem o desenvolvimento
de procedimentos relativos à sua adequação às exigências legais e orientações emanadas
superiormente.

Neste âmbito, a IES articula diversas ações prioritárias com as UO no sentido de: identificar as
fileiras de ofertas formativas integradas, que contemplem os CE de especialização tecnológica,
de 1º ciclo e de 2º ciclo; adequar as ofertas formativas do 1º e 2º ciclos de acordo com
necessidades de reestruturação curricular, designadamente as decorrentes de indicações de
Comissão de Avaliação Externa (CAE) da A3ES; diversificar a formação pós-graduada e de
especialização de cada UO de acordo com necessidades identificadas no mercado de trabalho
por áreas setoriais; e propor novos CE de licenciatura e de mestrado, sobretudo de acordo com
as fileiras identificadas por áreas de educação e formação a nível da CNAEF.
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A imagem e comunicação do IPG, bem como da sua oferta formativa, das atividades de
investigação, desenvolvimento, inovação e de prestação de serviços, pressupõem uma atitude
mais ativa e colaborativa na comunidade interna e com agentes da externa. Assim, a estratégia
de promoção institucional será reforçada pela comunicação eficaz suportada pela imagem de
IES sustentável e competitiva ao serviço da região.
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PLANO DE ATIVIDADES
‐ 2020 ‐

Dezembro de 2019

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo "Termas do Cró" a realizar dia 20 de
Janeiro de 2020 das 09h00 às 14h00

Pretende‐se que através do enquadramento na UC TM que a
visita de estudo a uma unidade hoteleira com atividades de saúde Diretora Curso TDM Prof. Natalina Casanova e Docente UC
e bem estar, proporcione aos alunos (as) conhecimento da oferta TM Paula Proença
turística no espaço de Montanha.

N.º de visitas de estudo realizadas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Formação em "paragem cardíaca" ‐ Procedimentos em
Montanha

Procedimentos a adotar em situações de reanimação: ligar 112,
Reanimar, Desfibrilhar e Estabilizar.

Eduardo Bárbara

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

20

Diretora Curso TDM Prof. Natalina Casanova e Docente Jorge Grau de satisfação dos participantes (escala de 1
Casanova
a 5)

5

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

II Jornadas de Montanha

Criação de um espaço de intervenção e debate sobre a temática
dos Desportos de Montanha

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ciclo de Workshop´s de Desportos de Montanha

Ação de ensibo/aprendizagem da Escalada

Natalina Casanova Jorge Casanova

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Percurso Pedestre em Altitude

Realização de caminhadas na Serra da Estrela e na Serra de
Gredos

Desportos Náuticos em Ambiente de Montanha

Realização de um dia de atividades Nauticas na Barragem
doCcaldeirão

Ensino

Ensino e Aprendizagem

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

4

Jorge Casanova

Grau de satisfação global dos utentes (escala de 1
a 5)

5

Jorge Casanova

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

5

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

5

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Via Ferrata ( 2 realizações)

Realização de Via Ferrata como modo alternativo de percurso em
Jorge Casanova
Montanha

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário de Desporto Adaptado: Andebol 4 All.

Seminário, com conferencistas da FPA e AAV. Abordagem e
reflexão sobre o Andebol de Cadeira de Rodas

Profª Doutora Teresa Fonseca/ Profª Bernardete Jorge/ FPA/
AAG/ GFCD/ REDESPP

N.º de inscritos/participantes

90

Profª Doutora Teresa Fonseca/ Prof. António Albino/ FPR/
GFCD/ REDESPP

N.º de inscritos/participantes

90

UTC ‐ DE (Pedro Esteves), Mário Costa

N.º de participantes inscritos

10

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário de Rugby

Seminário com conferencistas e técnicos especialistas na
temática. Abordagem e reflexão sobre a formação e o jogo de
rugby

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Clube pedagógico "performance analysis"

Esta iniciativa visa criar um espaço de oportunidade extra‐
curricular, para os estudantes que estejam interessados em
desenvolver e aprofundar competências associadas a esta
temárica

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Aula Aberta com Prof. Joaquim Milheiro, Federação
Portuguesa de Futebol

Esta iniciativa visa criar um espaço de aquisição de competências
associadas à função de Coordenador Técnico no âmbito da
UTC ‐ DE (Pedro Esteves)
temática do talento desportivo, planeamento do treino e
observação e análise

N.º de participantes inscritos

30

Ensino

Eventos e Iniciativas

1º Open Day Fitness ESECD

Testemunhos Ex‐alunos; Aulas de grupo ministradas de hora a
hora por ex‐alunos.

UTC‐DE: Bernardete Jorge; Carolina Vila‐Chã, Natalina
Casanova

N.º de participantes inscritos

80

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Hipopressivos

Beneficios, estratégias de ensino em aulas de grupo

UTC‐DE: Bernardete Jorge, Natalina Casanova e Carolina Vila‐
N.º de participantes inscritos
Chã

50

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Planeamento e prescrição do Exercício Físico para a
poulção idosa

Curso de formação sobre planemanto e prescrição do exercício
físico para a população idosa

UTC‐DE: Carolina Vila‐Chã, Nuno Serra e Bernardete Jorge

N.º de participantes inscritos

40

UTC‐DE: Carolina Vila‐Chã

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

>4

N.º de participantes inscritos

30

N.º de participantes inscritos

25

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Visita de Estudo

Visita de estudo ao Centro de alto rendimento do Pocinho

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Fundamentos da mobilidade e estabilidade

Formação sobre mobilidade e estabilidade através de movimentos
UTC‐DE: Carolina Vila‐Chã, Nuno Serra e Bernardete Jorge
estruturais de base e movimentos tridimensionais

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Avaliação da capacidade Cardiorrespiratória: implicações
Formação sobre avaliação direta e indireta da função
para o planeamento e prescrição do treino e exercício
cardiorrespiratória
físico

1

LABMOV:Carolina Vila‐Chã

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Avaliação isocinética: sua aplicação na prevenção e
reabilitação de lesões

Formação sobre métodos de avaliação da força isocinética e sua
interpretação para a prevenção e reabilitação de lesões

LABMOV:Carolina Vila‐Chã

N.º de participantes inscritos

25

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Treino de força para a população especiais

Curso de sobre as metodos de treino que promovem benefícios
para a saúde e qualidade de vida de populações especiais

LABMOV:Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra

N.º de participantes inscritos

50

Ensino

Projetos, Protocolos e Parcerias

Dinamização de ações junto de públicos especificos

Dinamização de públicos especificos recorrendo às expressões no
Filipa Teixeira/ Rosário Santana
âmbito da UC de Animação de Idosos no CFAD.

N.º de protocolos/parcerias renovados

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Contação de histórias

Aplicação dos conhecimentos e metodologias de trabalho com
pessoas idosas e jovens através do conto e da expressão plástica

N.º de ações concretizadas

2

Ensino

Eventos e Iniciativas

Dinamização de instituições/espaços públicos com
pequenas performances.

Dinamização dos espaços com apresentação de Teatro em local a
Filipa Teixeira
definir.

N.º de ações de cooperação

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

As visitas de estudo reforçam as aprendizagens curriculares,
desafiam os alunos a entenderem os seus conhecimentos em
Visitas de Estudo a exposições, feiras, teatros, museus, situações diferentes do contexto de sala de aula e possibilitam‐
eventos de arte urbana no âmbito da educação artística lhes desenvolver destrezas concernentes à organização,
sistematização, comunicação e consolidação de conhecimentos
artísticos.

Rosa Branca Figueiredo

N.º de ações concretizadas

3

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo

Visita ao Museu do Teatro; Teatro D. Maria; Museu da Música

Filipa Teixeira/Rosário Santana

N.º de ações concretizadas

1

Eventos e Iniciativas

Dinamização de instituições/espaços públicos com
pequenas performances.

Dinamização de Instituições e aplicação dos conhecimentos
adquiridos nas áreas das expressões.

Rosário Santana/Filipa Teixeira

N.º de ações concretizadas

2

Ensino

Transversal

As visitas de estudo reforçam as aprendizagens curriculares,
desafiam os alunos a entenderem os seus conhecimentos em
Visitas de Estudo a exposições, feiras, teatros, museus, situações diferentes do contexto de sala de aula e possibilitam‐
eventos de arte urbana no âmbito da educação artística lhes desenvolver destrezas concernentes à organização,
sistematização, comunicação e consolidação de conhecimentos
artísticos

Rosa Branca Figueiredo

Grau de satisfação dos participantes na visita de
estudo (escala de 1 a 5)

5

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a duas cidades em Espanha(1º sem. do
ano civil) Alunos de Animação, Educação, CM, CRP e
Desporto, TeSP de Gerontologia, ACJ

Aprofundar os conhecimentos culturais e linguísticos castelhanos Florbela Rodrigues + docentes dos cursos participantes

N.º de participantes inscritos

100%

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a duas cidads espanhola (2º sem. do ano
civil)Alunos de ASC, Gerontologia, ACJ, CM, CRP e
Aprofundar os conhecimentos culturais e linguísticos castelhanos Florbela Rodrigues + docentes dos cursos participantes
Desporto,TeSP de Gerontologia, ACJ

N.º de participantes inscritos

100%

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a museus em Madrid

Visita de estudo ao Museu do Prado e outro museu a considerar,
Luísa Campos, Francisco Tomé, Walter Best, Florbela
no âmbito da UC de História de Arte e do curso de Design de
Rodrigues.
Equipamento em geral, aberta a alunos de outros cursos.

N.º de participantes inscritos

40

Ensino

Ensino e Aprendizagem

National Public Speaking Competition

Organização da National Public Speaking Competition da English‐
Walter Best.
Speaking Union (ESU) Portugal, como presidente da ESU Portugal.

N.º de participantes inscritos

50

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a Sevilha e Mérida

Visita de estudo no âmbito da UC de História de Arte e do curso
de Design de Equipamento em geral, aberta a alunos de outros
cursos.

N.º de participantes inscritos

40

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Palestra

Integrada no dia mundial da poesia. Palestra sobre a obra musical
Fernando Carmino Marques
de Bob Dylan.

N.º de participantes inscritos

50

Ensino

Eventos e Iniciativas

Dia Internacional do Livro Infantil

Encontro com um escritor de literatura infantojuvenil ou
conferência/workshop acerca de literatura infantojuvenil.

Ana Margarida Fonseca

N.º de inscritos/participantes

20

Visita de estudo ao Porto

Visita a espaços patrimonais e culturais de interesse para os
alunos

Ana Margarida Fonseca

N.º de inscritos/participantes

20

Ensino

Ensino

Eventos e Iniciativas

2

Filipa Teixeira/Rosário Santana

Luísa Campos, Francisco Tomé, Walter Best, Florbela
Rodrigues.

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Ensino

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

Formação, Cursos e Workshops

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Escrita de relatórios

Proporcionar aos alunos noções básicas acerca da preparação,
estruturação e apresentação formal de um relatório de estágio ou Ana Margarida Fonseca
projeto.

N.º de oficinas realizadas

N.º de participantes inscritos

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop intitulado "CV and Cover Letter writing for
Hotel Management students"

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de Gestão Hoteleira da
ESTH com o intuito de promover a internacionalização destes
Rita Arala Chaves
alunos

Ensino

Internacionalização

Visita de estudo a Madrid

Promover uma visita de estudo a Madrid

Isa Vitória Severino

N.º de participantes inscritos

40

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Porto
(Palácio da Bolsa, Casa da Música)

Vista de estudo a instituições de relevo nacional e internacional
direcionada para os alunos Erasmus

Isa Vitória Severino

N.º de participantes inscritos

15

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Palestra no âmbito da Língua Espanhola

Incentivar os alunos para a importância do domínio de Línguas
estrangeiras particularmente para a Língua Espanhola

Isa Vitória Severino

N.º de participantes inscritos

40

Ensino

Eventos e Iniciativas

Celebração do dia mundial da Língua Portuguesa (5 de
maio de 2020)

Desenvolver um conjunto de atividades que permitam destacar a
Secção de português
importância da Língua Portuguesa no espaço e no tempo

N.º de participantes inscritos

50

Ensino

Eventos e Iniciativas

Revista do tempo

Exposição de objetos antigos e recortes de imprensa

Carla Ravasco, Florbela Antunes, e Rosa Figueiredo

Taxa de participação no evento

50

Carla Ravasco, Florbela Antunes e Rosa Figueiredo

Taxa de participação no evento

50

>15

Ensino

Eventos e Iniciativas

Show and Tell

Encenação cultural e literária sobre diferentes países e tradições
culturais

Ensino

Eventos e Iniciativas

Eu e o Mundo

Documentário : estudantes deslocados

Carla Ravasco, Florbela Antunes e Rosa Figueiredo

Taxa de participação no evento

50

Bernardete Jorge,CarlaRavasco, Florbela Antunes e Rosa
Figueiredo

Taxa de participação no evento

50

Ensino

Eventos e Iniciativas

Jogos tradicionais sem fronteiras

Footpaper com perguntas culturais e jogos tradicionais de
diferentes países e culturas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Dia Internacional do Livro Infantil

Encontro com um escritor de literatura infantojuvenil ou
conferência/workshop acerca de literatura infantojuvenil.

Ana Margarida Fonseca

N.º de inscritos/participantes

20 alunos/ 1 dia

Ana Margarida Fonseca

N.º de inscritos/participantes

20 alunos/ 1 dia

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo ao Porto

Visita a espaços patrimonais e culturais de interesse para os
alunos

Ensino

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

IV Jornadas de Educação

"Educacar para o futuro…"

UTC de Educação

N.º de inscritos/participantes

100 participantes/ 2 dias

Visita de Estudo

Escola da PONTE e outros espaços socieducativos de interesse
(alunos EB + Mestrado em Educação Pré‐Escolar e Ensino do 1º
CEB+ TeSP de ACJ)

Elisabete Brito, Florbela Rodrigues, Filomena Velho

N.º de inscritos/participantes

30 alunos/1 dia

N.º de inscritos/participantes

15 alunos / 2 horas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Centro Histórico da Guarda

Visita de estudo, no âmbito da UC de Iniciação à Leitura e à Escrita
(3º ano de Educação Básica), a realizar, provavelmente, no dia 04‐
05‐2020, entre as 16:00h e as 18:00h, com o objetivo de preparar,
Filipe Saraiva
executar e analisar uma visita de estudo, abordando as
potencialidades para a aprendizagem do Português (leitura e
escrita…).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo

Visita guiada à Torre de Menagem e Centro Histórico da Guarda

Urbana Bolota Cordeiro

N.º de inscritos/participantes

10 alunos/ 3 horas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo

Visita à Cercig da Guarda

Urbana Bolota Cordeiro

N.º de inscritos/participantes

10 alunos/ 3 horas

N.º de inscritos/participantes

5 alunos / 2 horas

N.º de horas de sessões de trabalho realizadas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Centro Histórico da Guarda

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática do Português na
Educação Pré‐Escolar e no 1º CEB
(1º ano do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º
Ciclo do Ensino Básico), a realizar, provavelmente, no dia 18‐05‐ Filipe Saraiva
2020, com o objetivo de preparar, executar e analisar uma visita
de estudo, abordando as potencialidades para a aprendizagem do
Português (leitura e escrita…).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Oficina de trabalhos“Envelhecimento ativo”

Aprofundar os conhecimentos do envelhecimento ativo

3

Eduarda Roque

3 horas

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a duas cidades em Espanha(1º sem. do
ano civil) Alunos de Animação, Educação, CM, CRP e
Desporto, TeSP de Gerontologia, ACJ

Aprofundar os conhecimentos culturais e linguísticos castelhanos Florbela Rodrigues + docentes dos cursos participantes

N.º de participantes inscritos

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a duas cidads espanhola (2º sem. do ano
civil)Alunos de ASC, Gerontologia, ACJ, CM, CRP e
Aprofundar os conhecimentos culturais e linguísticos castelhanos Florbela Rodrigues + docentes dos cursos participantes
Desporto,TeSP de Gerontologia, ACJ

N.º de participantes inscritos

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Palestras

Aprofundar os conhecimentos

N.º de participantes inscritos

50

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto: Percepção Visual e performance do árbitro de
futebol

Implementação de um programa de avaliação da performance do
videoárbitro de Futebol, envolvendo uma parceira com o
UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves
Conselho de Arbitragem da Fedração Portuguesa de Futebol

N.º de ações concretizadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreende que objetiva o estímulo ao
empreendedorismo dos estudantes da ESECD com vista à
submissão de projetos a concurso.

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves

N.º de inscritos/participantes

>2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão Científica

Atividades de revisão de científica de manuscritos submetidos
para revistas científicas com revisão por pares

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves e Mário Costa

N.º de artigos científicos revistos/avaliados

>10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Produtividade Científica

Publicação de artigos científicos e capítulos de livros resultantes
de atividades de investigação com diferentes parceiros.

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves e Mário Costa

N.º de publicações científicas

6

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação do Estudante Fábio Marques

Relação entre as caracteristicas cinéticas do exercício de
agachamento com os indicadores cinemáticos de diferentes
protocolos de sprint e agilidade.

UTC ‐ DE ‐ Mário Costa e Faber Martins

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação da Estudante Carolina Silva

Comparação da resposta fisiológica aguda entre dois métodos de
UTC ‐ DE ‐ Mário Costa
montagem coreográfica em hidroginástica.

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação do Estudante Pedro Carvalho

Efeitos da autolibertação miofascial na atividade e força muscular
UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )
dos extensores e flexores do Joelho

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação do Estudante Miguel Morais

Efeito cruzado da libertação miofascial na força e atividade
eletromiográfica dos membros inferiores

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação do Estudante Luís Castro

Impacto de diferentes variantes de treino com Kettlebell nas
alterações fisiológicas agudas.

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação da Estudante Charlene Santos

Alterações fisiológicas agudas induzidas diderentes modelos de
aula de grupo com trampolim.

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

0043_EUROAGE_4_E‐ FEDER/INTERREG

Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra, Cláudia
en la región EuroACE (EuroAGE).
Vaz) UTC‐Enf: Ermelinda Marques

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Adult seniors awareness on Active Ageing: connecting Cultural
AGEment; Grant agrement ‐ 2018‐1‐ES01‐KA204‐050994
Heritage with elders empowering

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra, Cláudia
Taxa de execução das atividades previstas
Vaz); UTC‐CSC: Fátima Gonçalves, Ana Ferreira; Diogo Chouzal

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Particpação em congressos internacionais

ECSS 2020|25th Nordic Congress of Gerontology

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra)

Investigação & Desenvolvimento

Ensino e Aprendizagem

Participação no Congresso RESMI 2020

Investigação & Desenvolvimento

Transversal

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Núcleo de EB

100%

N.º de artigos científicos apresentados

4

Elaboração de um estudo sobre a experiência pedagógica dos
professores do IPG com os alunos dos PALOP, recolhida através de
um questionário de resposta aberta, cuja análise produzirá
Luísa Campos, M. Paula Neves
conclusões para reformulação futura do ensino/ aprendizagem
destes alunos.

N.º de artigos científicos apresentados

1

Estudo e artigo científico

Elaboração de um estudo sobre a experiência pessoal e social dos
professores e dos funcionários do IPG com os alunos dos PALOP, Luísa Campos, M. Paula Neves
recolhida através de um questionário aplicado pessoalmente.

N.º de artigos científicos apresentados

1

ESU Portugal Newsletter (quarterly)

Trabalho editorial da newsletter oficial da ESU ‐ Portugal
(trimestral).

N.º de newsletters divulgadas

4

4

Walter Best

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto “Portugal 2020”

Projetos de Desenvolvimento e Implementação de Infraestruturas
de Investigação: ARTERIA: Cultural Mapping, Participative
Rosa Figueiredo
Governance and Public Policies for Culture

N.º de ações de cooperação

6

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Participação no III EASTAP CONFERENCE
Bologna, 27‐28‐29 February 2020

Apresentação de comunicação

Rosa Branca Figueiredo

N.º de comunicações apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

JBSA annual conference held in Tokyo on June 27‐28,
2020

Apresentação de comunicação

Rosa Branca Figueiredo

N.º de comunicações apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de tradução de obra literária

Tradução da obra literária "A Play of Giants" de Wole Soyinka

Rosa Branca Figueiredo

N.º de publicações com ISBN

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

41st Conference APEAA, Aveiro 26 and 28 March 2020.

Apresentação de comunicação

Rosa Branca Figueiredo

N.º de comunicações apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto: Percepção Visual e performance do árbitro de
futebol

Implementação de um programa de avaliação da performance do
videoárbitro de Futebol, envolvendo uma parceira com o
UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves
Conselho de Arbitragem da Fedração Portuguesa de Futebol

N.º de ações concretizadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreende que objetiva o estímulo ao
empreendedorismo dos estudantes da ESECD com vista à
submissão de projetos a concurso.

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves

N.º de inscritos/participantes

>2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão Científica

Atividades de revisão de científica de manuscritos submetidos
para revistas científicas com revisão por pares

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves e Mário Costa

N.º de artigos científicos revistos/avaliados

>10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Produtividade Científica

Publicação de artigos científicos e capítulos de livros resultantes
de atividades de investigação com diferentes parceiros.

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves e Mário Costa

N.º de publicações científicas

6

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação do Estudante Fábio Marques

Relação entre as caracteristicas cinéticas do exercício de
agachamento com os indicadores cinemáticos de diferentes
protocolos de sprint e agilidade.

UTC ‐ DE ‐ Mário Costa e Faber Martins

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação da Estudante Carolina Silva

Comparação da resposta fisiológica aguda entre dois métodos de
UTC ‐ DE ‐ Mário Costa
montagem coreográfica em hidroginástica.

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação do Estudante Pedro Carvalho

Efeitos da autolibertação miofascial na atividade e força muscular
UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )
dos extensores e flexores do Joelho

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação do Estudante Miguel Morais

Efeito cruzado da libertação miofascial na força e atividade
eletromiográfica dos membros inferiores

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação do Estudante Luís Castro

Impacto de diferentes variantes de treino com Kettlebell nas
alterações fisiológicas agudas.

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Projeto de investigação da Estudante Charlene Santos

Alterações fisiológicas agudas induzidas diderentes modelos de
aula de grupo com trampolim.

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã )

N.º de trabalhos científicos submetidos

1

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

0043_EUROAGE_4_E‐ FEDER/INTERREG

Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra, Cláudia
en la región EuroACE (EuroAGE).
Vaz) UTC‐Enf: Ermelinda Marques

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

AGEment; Grant agrement ‐ 2018‐1‐ES01‐KA204‐050994

Adult seniors awareness on Active Ageing: connecting Cultural
Heritage with elders empowering

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra, Cláudia
Taxa de execução das atividades previstas
Vaz); UTC‐CSC: Fátima Gonçalves, Ana Ferreira; Diogo Chouzal

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Particpação em congressos internacionais

ECSS 2020|25th Nordic Congress of Gerontology

UTC ‐ DE; LABMOV (Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra)

N.º de artigos científicos apresentados

4

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves; Mário Costa

N.º de atividades/ações realizadas

2

LABMOV;UTC ‐ DE: Carolina Vila‐Chã

N.º de protocolos/parcerias criadas

2

Internacionalização

Eventos e Iniciativas

Mobilidade individual para Missão Docente

Visita a Universidades Espanholas no sentido de articular e
robustecer parcerias de investigação no domínio da percepção
visual e desporto

Internacionalização

Ensino e Aprendizagem

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

Visita de investigador convidado da Universidade de Aalborg‐
Dinamarca, para implementaçao de protocolos de avaliação
função cognitiva, funcionalidade e envelhecimento

5

100%

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Internacionalização

Ensino e Aprendizagem

Desenvolvimento e experimentação de atividades de
laboratório ‐ treino motor e função neuromuscular

Visita de investigador daUniversidade de Brescia ‐ Itália, para
implementaça ode protocolos de avaliação no ambito da
mobilidade e envelhecimento ativo

LABMOV;UTC ‐ DE: Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra

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

>4

Internacionalização

Ensino e Aprendizagem

Desenvolvimento e experimentação de atividades de
laboratório ‐ treino motor e função neuromuscular

Visita estudante de mestrado da Universidade de Brescia ‐ Itália,
ao abrigo do programa do programa ERASMUS+ para
implementaçao recolha de dados na área do treino motor e
função nerumuscular

LABMOV; UTC‐DE: Carolina Vila‐Chã

N.º de protocolos/parcerias criadas

3

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Erasmus ‐ docentes

Deslocação a uma instituição estrangeira envolvida neste âmbito
de atividades através de protocolo com o IPG, a fim de trocar
experiências e ações de ensino.

Luísa Campos

N.º de ações de cooperação

1

Internacionalização

Internacionalização

Visita de estudo dentro de Portugal destinada a alunos
de Erasmus e da CPLP

Visita de estudo para dar a conhecer o património construído e
natural de Portugal a estudantes estrangeiros e internacionais.

Luísa Campos, Francisco Tomé, Walter Best

N.º de participantes inscritos

35

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Erasmus ‐ docentes

Deslocação a uma instituição estrangeira envolvida neste âmbito
de atividades através de protocolo com o IPG, a fim de trocar
experiências e ações de ensino.

Walter Best

N.º de ações de cooperação

1

Internacionalização

Internacionalização

International Public Speaking Competition

Organização da participação de Portugal na International Public
Speaking Competition (IPSC) em colaboração com a Dartmouth
House, em Londres, sede internacional ESU.

Walter Best

N.º de participações em iniciativas de âmbito
internacional

1

Internacionalização

Internacionalização

International Council Meeting

Representar Portugal na International Council Meeting da English
Walter Best
Speaking Union 2020 em Nova Iorque.

N.º de participações em iniciativas de âmbito
internacional

1

Internacionalização

Internacionalização

International Council Meeting

Participar como membro da English Speaking Union (SEU) ‐
Portugal na International Council Meeting da English Speaking
Union 2020 em Nova Iorque.

N.º de participações em iniciativas de âmbito
internacional

1

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade docente

Mobilidade docente com lecionação de 6 a 8 horas numa IES com
Maria Paula Neves
acordo com o IPG.

N.º de atividades académicas realizadas

1

Mobilidade docente

Mobilidade docente com lecionação de 6 a 8 horas numa IES com
Rosa Figueiredo
acordo com o IPG.

N.º de atividades académicas realizadas

1

Mobilidade docente

Mobilidade docente com lecionação de 6 a 8 horas numa IES com
Mário Meleiro
acordo com o IPG.

N.º de atividades académicas realizadas

1

Mobilidade docente

Mobilidade docente com lecionação de 6 a 8 horas numa IES com
Rui Formoso
acordo com o IPG.

N.º de atividades académicas realizadas

1

Internacionalização
Internacionalização
Internacionalização

Internacionalização
Internacionalização
Internacionalização

Luísa Campos

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Esqui na Serra da Estrela

Ações de Formação em esqui alpino e snowboard, abertas a toda
Jorge Casanova e Gabinete de Formação, Cultura e Desporto N.º de participantes inscritos
a comunidade

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

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

Aplicação de questionários online, sob anonimato, aos estudantes
UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves, Mário costa e Bernardete Jorge
do 1º ano do curso de Desporto do IPG

Eventos e Iniciativas

Questionários de avaliaçãoda empregabilidadedos recém‐ Aplicação de questionários online aos recém‐licenciados em
licenciados IPG
Desporto

Comunicação e Comunidade

Comunicação e Comunidade

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Eventos e Iniciativas

N.º de atividades/ações realizadas

40

UTC ‐ DE ‐ Pedro Esteves, Mário costa e Bernardete Jorge

N.º de atividades/ações realizadas

20

UTC‐DE: Carolina Vila‐Chã

N.º de ações concretizadas

4

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

Devenvolvimento de notícias com as tividades desenvolvidas no
ambito do mestrado (publicação nas redes sociais e página do
IPG)

Projeto Guarda +65 anos em parceria com a CMG

A UTC DE colabora com o projeto Guarda +65 anos, oferecendo
aos seus participantes (com idade superior a 65 anos) a prática
regular (2x por semana) de treino de força. Esta colaboração visa
LABMOV;UTC ‐ DE : Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra; Estagiários
promover a prática de atividade física contribuindo para a
N.º de participantes inscritos
IPGym
melhoria da saúde e bem‐estar da população sénior da
comunidade local. Esta parceria permite também a elaboração de
projetos de investigação com esta população específica.

6

50

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Esta colaboração visa promover a prática de atividade física
Projeto Guarda em movimento ‐ programa diabéticos em contribuindo para a melhoria da saúde e bem‐estar dos diabéticos
LABMOV;UTC ‐ DE : Carolina Vila‐Chã; Nuno Serra;
parceria com a ULS e CMG
da comunidade local. Esta parceria permite também a elaboração
de projetos de investigação com esta população específica.

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Prestação de Serviços

Avaliações fisiológicas e funcionais de atletas da Guarda
contribuindo para a melhoria do rendimento desportivo.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de participantes inscritos

50

LABMOV; UTC DE (Carolina VilaChã; Faber Martins; Mário
Costa; Natalina casanova, Nuno Serra; Pedro Esteves).

Taxa de utilização de serviço

6

LABMOV; UTC DE (Natalina Casanova e Bernardete Jorge)

N.º de participantes inscritos

100

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Programa IPGym

O programa IPGym visa a promoção da prática de exercício físico
em toda a comunidade do IPG (alunos, funcionários e docentes),
estendendo‐se também à comunidade externa. Possibilita a
participação em aulas de grupo e sala de exercício, devidamente
acompanhado por alunos estagiários do curso de Desporto e
supervisionados pelos docentes.

Comunicação e Comunidade

Transversal

Contação de histórias

Aplicação dos conhecimentos e metodologias de trabalho com
pessoas idosas e jovens através do conto e da expressão plástica

Filipa Teixeira/Rosário Santana

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Transversal

Apresentação de Teatro

Aplicação dos conhecimentos e metodologias de trabalho com
pessoas institucionalizadas no EPRG

Filipa Teixeira

N.º de ações de cooperação

2

Rosáro Santana

N.º de ações concretizadas

1

4

Comunicação e Comunidade

transversal

Flashmob

Aplicação dos conhecimentos e metodologias de trabalho com
jovens através da concretização de projetos interdisplicinares na
área das expressões

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

II Jornadas sobre Cidadania e Igualdade

Organização das II Jornadas sobre Cidadania e Igualdade com
palestras/tertúlias, não sobrepostas no tempo, em cada uma das Luísa Campos, Walter Best, M. Paula Neves, Odília Cavaco
Escolas do IPG.

N.º de ações de
sensibilização/informação/demonstração
realizadas

N.º de atendimentos realizados

Comunicação e Comunidade

Transversal

Gabinete de Mediação Intercultural ‐ ação interna

Atendimento aos alunos da CPLP, tendo por fim detetar e
colmatar dificuldades e necessidades decorrentes da sua
Luísa Campos, Walter Best, M. Paula Neves, Odília Cavaco,
adaptação a uma IES num país com uma cultura e instituições
Manuela Simões
diferentes das suas e a uma cidade com características climáticas
adversas.

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Gabinete de Mediação Intercultural ‐ ação externa

Reunião mensal dos membros do Gabinete de Mediação
Intercultural com instituições de cariz social, designadamente a
Luísa Campos, Walter Best, M. Paula Neves, Odília Cavaco,
Cruz Vermelha, a Cáritas, a RLIS e a Junta de Freguesia da Guarda,
Manuela Simões
para trocar informações relativas aos alunos da CPLP que as
contactam e coordenar entre‐ajuda.

N.º de ações de cooperação

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Reuniões da Rede de Ensino Superior de Mediação
Intercultural (RESMI)

Reunião dos membros da RESMI do IPG com os restantes
membros desta Rede.

Luísa Campos, M. Paula Neves, M. Carmen Ribeiro, Nelson
Oliveira, Hermínia Barbosa

N.º de ações de produção e difusão de
informação

4

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Comemoração com leitura do dia mundial da poesia

Leituras de poemas pelos alunos e docentes

Fernando Carmino Marques

N.º de participantes inscritos

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Creditação do TESP Desportos de Montanha no IPDJ

Solicitar a creditação do curso a Treinador de Desportos de
Montanha

Direção do curso

N.º de ações concretizadas

1

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

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

Aplicação de questionários online, sob anonimato, aos estudantes
UTC DE ‐ Pedro Esteves; Mário Costa; Bernardete Jorge
do 1º ano do curso de Desporto do IPG

N.º de atividades/ações realizadas

40

4 meios dias por semana durante o
período de aulas

100

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Questionários de avaliaçãoda empregabilidadedos recém‐ Aplicação de questionários online aos recém‐licenciados em
licenciados IPG
Desporto

UTC DE ‐ Pedro Esteves; Mário Costa; Bernardete Jorge

N.º de iniciativas de promoção/animação cultural

20

Organização e Gestão Interna

Transversal

Presidência do Conselho Científico ESECD/IPG

Presidente eleito deste órgão.

Mário Meleiro

N.º de sessões/reuniões realizadas

10

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenadora da UTC de Línguas e Culturas

Coordenação da UTC

Rosa Branca Figueiredo

N.º de sessões/reuniões realizadas

4

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Autonomia na aprendizagem

Formação no IPG

María del Carmen Arau Ribeiro

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Design Thinking no ensino

Formação no IPG

María del Carmen Arau Ribeiro

7

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

1
1

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Ensino

Ensino e Aprendizagem

ReCLes.pt como agente de disseminação e coordenação Integração de professores do IPG e de outros IES nacionais em
internacional de formação em Design Thinking
módulos a promover DT

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Comissão Científica do Forum CEL/ELC, Bruxelas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Interruptions: World Poetry Day 2019

Investigação & Desenvolvimento

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

María del Carmen Arau Ribeiro

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

5

Responsabilidade científica‐académica

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de participantes inscritos

50

Momentos lúdicos de poesia com alunos pela ESTG

María del Carmen Arau Ribeiro

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

5

Projetos, Protocolos e Parcerias

Revisão pedagógica e linguística para os parceiros internacionais e
Reunir e estudar 48+ tarefas pedagógicas para promover
nacionais do projeto DT.Uni ‐ Design Thinking Approach for an
María del Carmen Arau Ribeiro
a criatividade e interdisciplinaridade na sala de aula
Interdisciplinary University

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

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Planejar e projetar uma base de dados

Organizar e promover o acesso de 80‐100 tarefas pedagógicas em
Open Source no âmbito do projeto DT.Uni ‐ Design Thinking
María del Carmen Arau Ribeiro
Approach for an Interdisciplinary University

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

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Kick‐off meeting do projeto CORALL ‐ Coaching‐oriented Primeira reunião do grupo de trabalho que reune as
Online Resources for the Autonomous Learning of LSP
universidades BEUTH, HAAGA HELIA, MIAS‐CTU, UEBA e IPG

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

5

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Planeamento e realização do evento em Alemanha. Coordenação
"Short‐term joint staff training event in Berlin" no âmbito
do dia 16 de março na Universidade de Beuth no âmbito do
María del Carmen Arau Ribeiro
do projeto CORALL ‐ Coaching‐oriented Online Resources
projeto CORALL ‐ Coaching‐oriented Online Resources for the
for the Autonomous Learning of LSP na U de Beuth
Autonomous Learning of LSP

N.º de trabalhos/ensaios/avaliações realizados

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Intercultural Communicative Competence (ICC)

Integração de competências comunicativas culturais na sala de
aula e o respetivo estudo técnico‐científico

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

CORALL ‐ Coaching‐oriented Online Resources for the
Autonomous Learning of LSP

A promoção da autonomia junto dos alunos e o respetivo estudo
María del Carmen Arau Ribeiro
técnico‐científico

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

simposio sobre a promoção da autonomia ‐ CORALL ‐ Coaching‐
"Symposium on coaching‐oriented approach in teaching oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP ‐
and autonomous learning in LSP"
coordenação e realização do simposio internacional na Budapest
Business School em novembro

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Grupo de Trabalho RESMI

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Coordenadora do Focus Group internacional sobre
Gestão e Organização de Eventos CercleS

Internacionalização
Internacionalização

Internacionalização

María del Carmen Arau Ribeiro

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de sessões/reuniões realizadas

5

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

5

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de cooperações no âmbito de projetos

1

O estudo e promoção no IPG na Rede do Ensino Superior para a
Mediação Intercultural (RESMI) (ao abrigo da ACM)

Paula Neves (coordenadora), Luísa Campos, María del
Carmen Arau Ribeiro

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

5

Nomeação pela CercleS (Associação Europeia de Centros de
Línguas no Ensino Superior)‐ Existência da Wiki na Univ. de
Helsinki, Finland

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de atualizações na página de internet

1

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de participações em iniciativas de âmbito
internacional

1
5

Projetos, Protocolos e Parcerias

Membro do Conselho Europeu para as Línguas (CEL/ELC) Interação com o grupo de 17 dirigentes do CEL/ELC

Projetos, Protocolos e Parcerias

Representação da ReCLes.pt/IPG no Conselho Europeu
das Línguas (CEL/ELC)

Participação na Assembleia Geral do CEL/ELC

María del Carmen Arau Ribeiro

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

Projeto DT.Uni (Erasmus+ KA2)

Coordenação da equipa portuguesa do IPG neste projeto de 3
anos (2017‐2020) coordenado pela UMCS, Polónia, com outros 7
universidades europeus

María del Carmen Arau Ribeiro

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

5

María del Carmen Arau Ribeiro

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

5

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

5

Projetos, Protocolos e Parcerias

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto CORALL (Erasmus+ KA2)

Coordenação da equipa portuguesa do IPG neste projeto de 3
anos (2020‐2022) coordenado pela BBS, Hungria, com outros 5
universidades europeus

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Executivo da ReCLes.pt

Representação do IPG no Executivo da Associação de Centros de
Línguas no Ensino Superior (ReCLes.pt)

María del Carmen Arau Ribeiro

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Design Thinking in higher education

Formação de alunos, docentes e técnicos do IPG e de outros IES

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de atividades/ações realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Transversal

Livros Vivos

Coordenação do projeto de biblioteca interativa na ESTG‐
manutenção do canto interativo na receção

María del Carmen Arau Ribeiro

N.º de atividades/ações realizadas

5

Multimeeting 2020

Evento Anual do Curso de Licenciatura em Comunicação
Multimédia, organizando vários workshops sobre as temáticas do Núcleo de LCM e Direção do Curso de LCM
curso

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

8

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Ensino

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

Eventos e Iniciativas

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Exposição Fotográfica

Exposição fotográfica subordinada ao tema "Ano Internacional da
Prof. António Pissarra e Prof. Alexandre Figueiredo
Fitossanidade"

N.º de ações concretizadas

1

Prof.ª Joana Mota

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia para
Instituições sem fins lucrativos

No âmbito da unidade curricular Projeto Comunicação
Multimédia, os alunos desenvolvem conteúdos multimédia para
instituições sem fins lucrativos

Ensino

Eventos e Iniciativas

Viagem de estudo (Salamanca, Espanha)

Visitar empresas de diversos campos da Comunicação
Multimédia, de modo a entender o seu funcionamento

Prof. António Pissarra e Prof.ª Fátima Gonçalves

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo a órgãos de comunicação social da
Guarda

Compreender as rotinas e as práticas vigentes nos órgãos de
comunicação social na era digital

Prof. Pedro Simões

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo a uma Produtora de Vídeo

Perceber o funcionamento de uma Produtora de Vídeo

Prof. Carlos Canelas

N.º de ações concretizadas

1
3

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Sessão de Esclarecimentos sobre o Estágio Curricular

Esclarecimentos sobre o estágio curricular

Direção dos Cursos de LCM, LCRP, TCD e Gabinete de Estágios
N.º de ações concretizadas
e Saídas Profissionais

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Estética da Fotografia

Explorar as regras de composição e de enquadramento da
fotografia

Direção do CTeSP em Comunicação Digital

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Registo Fotográfico

Aprofundar os princípios técnicos no registo de fotografias

Direção do CTeSP em Comunicação Digital

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Edição Fotográfica no contexto da Comunicação Digital

Desenvolver os conhecimentos sobre a edição de fotografias no
contexto da Comunicação Digital

Direção do CTeSP em Comunicação Digital

N.º de ações concretizadas

1

UTC‐CSC

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Connected Future

Mostra Interativa de Projetosdos alunos nas diversas áreas do
Cursos de Comunicação: áudio, vídeo, fotografia, animação,
infografia.

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Colaboração com o projeto AGEment

Produção de reportagens sobre o fabrico tradicional do pão e
jogos tradicionais

Direção do CTeSP Repórter de Som e Imagem e docentes das
N.º de ações concretizadas
UC

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Produção multimédia

Produção de conteúdos para as plataformas: Soundcloud,
Youtube, Twitter, Facebook e Jornal online «Repórter SI»

Direção do CTeSP Repórter de Som e Imagem e docentes das
N.º de ações concretizadas
UC

20

Ensino

Eventos e Iniciativas

CS21

Congresso Internacional «Comunicar no séc. XX»I
Comunicação Global e Mudança Social

UTC‐CSC

1

Ensino

Internacionalização

Ação de esclarecimento Erasmus

Ação de esclarecimento sobre o programa Erasmus aos alunos do
1º e 2º ano do curso, no início do 2º semestre do ano letivo 19/20
N.º de estudantes do IPG em programas
com o Gabinete de Mobilidade e Cooperação, com o objetivo de Handerson Engrácio e Gabinete de Mobilidade e Cooperação
internacionais
prestar informações sobre as vantagens e os procedimentos
inerentes ao programa de mobilidade.

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visitas de Estudo

Promover o contacto dos alunos com o mercado de trabalho

Docentes das UC de CRP

N.º de ações concretizadas

3

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Participação na Websummit 2020

Participação com os alunos na Websummit 2020

Handerson Engrácio + docentes das UC de CRP

N.º de participantes inscritos

20

9

N.º de ações concretizadas

10

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Saúde (ESS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Whorkshop: Comunicação Científica

A atividade destina-se a capacitar os estudantes para
CONSELHO PEDAGÓGICO
comunicar ciência.

N.º de participantes inscritos

30

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop Gestor de Referências
Bibliográficas - Mendeley

A atividade destina-se a capacitar os estudantes para
a utilização de ferramentas que lhe permitam fazer
CONSELHO PEDAGÓGICO
uma adequada gestão de referências bibliográficas

Nº de ações

2

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Curso: Ferramentas do Office

A atividade destina-se a capacitar os estudantes para
CONSELHO PEDAGÓGICO
a utilização das ferramentas do Office

Nº de ações

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

V Jornadas Educação e Investigação em
Saúde

Novembro _ Divulgação de trabalhos académicos,
resultados de investigação e de projetos , contribuindo CONSELHO PEDAGÓGICO, em colaboração com
Nº de participantes
para um aumento do conhecimento da comunidade
a DIREÇÃO DA ESS
académica e científica

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Visitas de estudo para estudantes

Consolidar conhecimentos dos estudantes em áreas
específicas de formação e intervenção profissional
através de experiências in loco

Direções de Curso de Farmácia - 1º Ciclo e
Ciências Aplicadas à Saúde - 2.º Ciclo

N.º de ações concretizadas

6

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ações em temáticas emergentes da
intervenção em saúde

Ação direcionada para estudantes e profissionais

UTC TSAU

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

4

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Cursos de Pós-Graduação em áreas de
intrevenção em Saúde

Ação direcionada para profissionais

UTC TSAU

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

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Produção Científica

Publicação de artigos científicos

UTC TSAU

N.º de publicações científicas

12

UTC TSAU

N.º de comunicações científicas
apresentadas

30

160

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Divulgação da produção científica

Participação em eventos científicos com
apresentação e divulgação dos trabalhos de
investigação

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projetos de investigação

Desenvolvimento de Projetos de Investigação
Aplicada

UTC TSAU

N.º de projetos de I&DT promovidos

7

Integração de Estudantes em Projetos de I&D

UTC TSAU em colaboração com as Direções de
N.º de participações em projetos de
Curso de Farmácia- 1º Ciclo e Ciências Aplicadas
investigação
à Saúde - 2º Ciclo

15

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projetos de investigação

Internacionalização

Internacionalização

Promoção da Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

Promoção da Internacionalização

Concretização de parceria para internacionalização do
Curso de Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde
Direção de Curso, Direção da ESS, Presidência
com a Universidade de Ciências Aplicadas de
IPG.
Kaunas, Lituânia
Participação dos docentes em programas de
UTC TSAU
mobilidade

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Divulgação dos cursos

Participação em eventos locais e nacionais

Comunicação e Comunidade

Transversal

Dia Mundial de Saúde (Tema a definir pela
OMS)

Ação de sensibilização em articulação com a OMS

Comunicação e Comunidade

Transversal

World Antibiotic Awareness Week 2020

Ação de sensibilização em
articulação com a OMS

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Simpósio de Farmácia em colaboração com a
V Simpósio de Farmácia/ 2nd Internacional
Associação Portuguesa de Licenciados em
Symposium of Pharmacy
Farmácia e a European Association of
Pharmacy Technicians

1

N.º de protocolos/parcerias criadas

1

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

5

UTC TSAU e Direções de Curso, em colaboração
N.º de ações concretizadas
com a Direção da ESS
Fátima Roque e estudantes do Curso de FarmáciaN.º de ações aprovadas pela OMS
1º Ciclo
UTC TSAU em colaboração com as Direções de
Curso de Farmácia- 1º Ciclo e Ciências Aplicadas N.º de ações aprovadas pela OMS
à Saúde - 2º Ciclo
UTC TSAU em colaboração com a Direção de
Curso de Farmácia - 1º Ciclo

N.º de participantes inscritos

5
1
1

100

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Saúde (ESS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Ensino
Ensino

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Seminários

Seminário integrado nas Temáticas das Unidades
Curriculares dos Cursos

CTC

N.º de ações concretizadas

8

Formação, Cursos e Workshops

Workshops

Workshops nas Temáticas das Unidades Curriculares
CTC
dos Cursos

N.º de ações concretizadas

6

Organização

N.º de comunicações científicas
apresentadas

50

N.º de ações concretizadas

5
2

Eventos e Iniciativas

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

V Jornadas De Educação e Investigação em
Saúde

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Curso

Organização de um Plano de Formação Especializado
Comissão Permanente do CTC
para Docentes

CP em Colaboração com o CTC

Internacionalização

Internacionalização

Cooperação Internacional

Estabelecimento de Protocolos

N.º de ações de cooperação

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Reforço do Corpo Docente Próprio

Recrutamento de Pessoal Docente de Carreira

N.º de ações aprovadas

5

Organização e Gestão Interna

Informática e Tecnologias da Informação

Controlo de Assiduidade

Mecanismo de Controlo de Assiduidade dos alunos
em cada sala de aula

N.º de ações aprovadas

N.º de salas de aula

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Equipamento e Material de Laboratório

Aquisição de Equipamento e Material de Laboratório e
Modernizar as Instalações dos Laboratórios

N.º de ações aprovadas

Equipar e Modernizar as
Instalações dos Laboratórios
Existentes
1 - Laboratório de Atividades de
Vida Diária/ Comunidade;
1 - Laboratório de
Comunicação;
1- Laboratório de Galénica;
(conforme relatório da CAE dos
Cursos de Enfermagem e
Farmácia 1º Ciclo e
Enfermagem Comunitária e
Enfermagem de Saúde Infantil
e Pediatria - 2º Ciclo )
3 - Laboratório de Prática
Simulada

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Laboratórios

Criação de Novos laboratórios

N.º de ações aprovadas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Propor a atualização/consolidação de
bibliografia na biblioeca ESS em unidades
curriculares a decorrer e/ou pedidas (A3ESQmedicinal) 6 livros

A atividade destina-se a disponibilizar aos estudantes
Elsa Cardoso
material de estudo

N.º de ações

6

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientar 3 alunos de Farmácia (Projeto
investigação em Farmácia), uma aluno de
mestrado em co-orientação (UBI)

A atividade destina-se a orientar os alunos no seu
trabalho de investigação de final de
licenciatura/mestrado

Elsa cardoso

Nº de ações

4

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Prestar o serviço docente que lhe for atribuído

Coordenar e as unidades que lhe foram atribuídas
(2020 conhecidas - Anatomia, Anatomia e Fisiologia,
Bioinformática e Farmacogenética, Metodologias
Avançadas de Diagnósico)

Elsa Cardoso

N.º de ações

4

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação

Publicação de um poster e um artigo científico

Elsa Cardoso

Nº de ações

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Proposta de projeto de investigação à FCT

Propor ou particpar na submissão de um projeto de
investigação a sumeter à FCT

Elsa Cardoso

Grau de satisfação global dos utentes
(escala de 1 a 5)

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigador do projeto a decorrer ICON

Orientar os bolseiros e análisar os resultados

Elsa Cardoso

N.º de ações

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

ParticIpar na gestão/tarefas destribuídas pelos
A definir
órgaos de gestão competentes

Elsa Cardoso

2

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visitas de Estudo a empresas/ instituições nas Desenvolvimento de competências científico,
área da gestão
tecnológico e cultural nas áreas da gestão

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Jornadas de Gestão

Ensino

Eventos e Iniciativas

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Diretor do Curso de Gestão

N.º de visitas de estudo realizadas

3

Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico e cultural nas áreas da gestão

Diretor do Curso de Gestão/UTC e ESTG

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

1

Seminário

Enquadrado na avaliação de uma unidade curricular

Lucia Marques

N.º de ações concretizadas

1

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo a entidades com alunos da
Lic.em Contabilidade (Delta; OCC)

Desenvolvimento de competências científicas e
tecnicas nas áreas de intervenção do Curso

Helena Saraiva

N.º de visitas de estudo realizadas

2

Ensino

Eventos e Iniciativas

Realização de Seminários,com intervenção de
Desenvolvimento de competências científicas e
empresários na área da Contabilidade - Lic em
tecnicas nas áreas de intervenção do Curso
Contabilidade

Helena Saraiva

N.º de atividades académicas realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

orientações de estágios curriculares

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos (ex: CTeSP, licenciaturas)

Catarina Alves

N.º de atividades académicas realizadas

4

orientações de mestrado

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos (ex: mestrados)

Catarina Alves

N.º de atividades académicas realizadas

2

N.º de atividades académicas realizadas

4

Ensino

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Júri em provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas académicas
em diferentes graus de ensino, como, por exemplo,
Catarina Alves
licenciaturas, mestrados, e doutoramentos

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop

workshop sobre empreendedorismo

Catarina Alves

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

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação IEFP - Plano de negócios para
microempresa

Módulo - Plano de Negócios

IEFP

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

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Licenciatura de marketing - 1º ano

vários

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Eventos e Iniciativas

Evento sobre Comportamento do consumidor

Desenvolvimento de competências através da partilha
Fernando Rodrigues
de resultados de investigação

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a empresas com alunos da
Lic.em Marketing (SLB, Procter & Gamble;
Delta)

Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico e cultural nas áreas do MK e da Gestão

Fernando Rodrigues

N.º de visitas de estudo realizadas

2

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo a empresas com alunos da
Lic.em Gestão

Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico e cultural nas áreas do MK e da Gestão

Ascensão Braga

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

lecionação de um Workshop numa Instituição
de ensino estrangeira

Formação e partilha de conhecimentos

Ascensão Braga

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

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de Estudo a Lisboa

isita guiada ao Museu do Dinheiro do Banco de
Portugal. Palestra na OCC sobre as condições de
ingresso na Ordem e o seu papel na formação do
Contabilista.

Prof. Francisco Tomé/Ermelinda Oliveira

N.º de visitas de estudo realizadas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Seminário Temático na ESTG

Seminário com personalidades relevantes na àrea da
Prof. Francisco Tomé
atualidade económica

N.º de atividades académicas realizadas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou coorientador de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos, como, por exemplo, TeSP,
Licenciaturas e Mestrados

N.º de atividades académicas realizadas

Ensino

1

Maria João Gomes

3

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo no âmbito das UC de UOT,
PTU e OT

Partilha de experiências e de conhecimento no
domínio do Urbanismo e do Ordenamento do
Território

Maria João Gomes

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Criação de cursos de formação/atualização

Ampliação/atualização da oferta formativa

Área de Ciências Geográficas e Maria João
Gomes

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

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou Coorientador de alunos em
Estágio/Projeto

Orientador ou Coorientador de alunos em Estágio ou
Projeto da área de Engenharia Topográfica ou TeSP
em Cadastro Predial

António Monteiro

N.º de atividades académicas realizadas

1

Ensino

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Juri em provas académicas

Elemento de juri em provas académicas

António Monteiro

N.º de atividades académicas realizadas

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Sociedade Portuguesa de Geografia (em Lisboa)

Glória Patrício e Elisabete Monteiro

N.º de ações aprovadas

1

Visita de estudo

O Marco das 3 Bacias: Mondego, Douro e Tejo em
Vale de Estrela

Elisabete Monteiro

N.º de ações aprovadas

1

Glória Patrício e Elisabete Monteiro

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Ação de formação de 8 horas

Prova de Navegação/Orientação para participantes
externos que têm por desporto o TT ou BTT.

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Dias Abertos da UTC

Workshop: Tudo com SIG(o) destinado às Escolas
Secundárias da Região da Guarda

Elisabete Monteiro

N.º de ações aprovadas

1

Maria João Gomes e outros

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Dias Abertos da UTC

Dias Abertos da Engenharia e Tecnologia acção
destinada aos estudantes que frequentam o 9º, 10.º,
11.º e 12.º ano de escolaridade

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Pós-Graduação em SIG

PóS Graduação em SIG com 134 horas de contacto e
Área Científica de Ciências Geográficas
34 ECTS

N.º de ações concretizadas

1

Ação de Formação 8h

Sistemas de Coordenadas e Transformação entre
sistemas

Glória Patrício

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

1

Ação de Formação 8h

Prova de Navegação/Orientação para participantes
externos que têm por desporto TT ou BTT

Glória Patrício e Elisabete Monteiro

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

1

Visita de Estudo a Barca de Alva

Visita de estudo ao centro Ciência Viva em Barca de
Alva, no âmbito da UC de Geodesia/Astronomia

Glória Patrício

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

1

Glória Patrício

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

1

Ensino
Ensino
Ensino

Formação, Cursos e Workshops
Formação, Cursos e Workshops
Ensino e Aprendizagem

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo na zona da Guarda

Visita de Estudo á Barragem do Caldeirão no âmbito
dos Métodos Geodésicos e Instrumentais para
Monitorização da Barragem

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a Lisboa

Visita de Estudo à Sociedade Portuguesa de
Geografia

Glória Patricio

N.º de ações extracurriculares
realizadas por UTC

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientação de Projetos do curso de
Engenharia Topográfica

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos, como, por exemplo, TeSP,
Licenciaturas e Mestrados

Glória Patrício

N.º de atividades académicas realizadas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Visita de estudo e sessão de formação sobre meios
de primeira Intervenção no combate a incêndios

Jorge Gregório

N.º de visitas de estudo realizadas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Visita de estudo a fábricas

Jorge Gregório

N.º de visitas de estudo realizadas

5

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Visita de estudo a uma central termoelétrica de
biomassa

Jorge Gregório

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou co-orientador de projetos ou
estágios de alunos de diferentes graus de
ensino (CTeSP, licenciaturas, mestrados)

Orientação

Jorge Gregório

Taxa de aprovação/conclusão

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Criação de um novo curso na área cientifica
da mecânica automóvel

participação em grupo de trabalho

Jorge Gregório

N.º de propostas apresentadas

2

Formação, Cursos e Workshops

Sessão de formação em primeiros socorros e
suporte básico de vida

Jorge Gregório

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

1

Ensino

Organização

2

3

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Júri provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas académicas
em diferentes graus de ensino, como, por exemplo,
Pedro Rodrigues
CET, licenciaturas, mestrados, e doutoramentos

N.º de atividades académicas realizadas

4

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou coorientador de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos, como, por exemplo, CET,
licenciaturas, mestrados e doutoramentos

Pedro Rodrigues

N.º de atividades académicas realizadas

4

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Realização de visitas de estudo no âmbito das UC
lecionadas

Pedro Rodriges

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Palestra

Realização de palestra no âmbito das UC lecionadas

Pedro Rodriges

N.º de atividades académicas realizadas

1

N.º de atividades académicas realizadas

3

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientação ou coorientação de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos (CTeSP, licenciaturas, mestrados e Miguel Lourenço
doutoramentos)

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Júri de provas académicas

Membro do Júri de avaliação de provas académicas
em diferentes graus académicos (CTeSP,
licenciaturas, mestrados e doutoramentos)

Miguel Lourenço

N.º de atividades académicas realizadas

3

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop

Workshop sobre ergonomia no escritório
(Equipamentos Dotados de Visor) a realizar na
ESTG/IPG

Miguel Lourenço

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

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop

Workshop sobre design e prototipagem rápida dirigido
a alunos do ensino secundário (a realizar na
Miguel Lourenço-Rui Carreto
ESTG/IPG)

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

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Leccionação

Expositiva/apresentação casos de estudo/laboratorios Ana Antão

N.º de ações aprovadas

4

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Juri de Licenciatura e Mestrado

Elemento de juri em provas académicas

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Juri de Doutoramento

Elemento de juri em provas académicas

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Elaboração de material didáctico

Elaboração de elementos de apoio ao estudo

Clara Silveira, Noel Lopes

N.º de materiais didáticos e pedagógicos
editados/produzidos

1

Desenvolvimento de competências de natureza
científica, tecnológica e cultural na área da
Informática

Clara Silveira, José Foinseca

N.º de visitas de estudo realizadas

2

Carlos Carreto, Celestino Gonçalves, José
Quitério, Natália Gomes, Paulo Nunes

N.º de eventos realizados

1

Jornadas de Engenharia Informática

Realização das Jornadas de Engenharia Informática
(março de 2020)

José Fonseca

N.º de eventos realizados

1

Júri de provas académicas

Júri de provas académicas, como por exemplo,
mestrado ou relatórios de estágio

Fernando Marcos

N.º de atividades académicas realizadas

4

SPACE Conference

Organização e realização da conferência internacional
UTC-GE
da rede SPACE Network

N.º de ações concretizadas

1

Eventos e Iniciativas

XIX Encuentro AECA

Organização e realização da conferência internacional
Helena Saraiva e UTC-GE
da Rede AECA

N.º de ações concretizadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de trabalhos de investigação, em
publicações científicas internacionais com
revisão por pares

Difusão externa do conhecimento, através do
desenvolvimento da investigação e da produção
científica

Maria Manuela Santos Natário

N.º de publicações científicas

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

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

ntercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes/palestrantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Maria Manuela Santos Natário

N.º de comunicações científicas
apresentadas

2

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visitas de Estudo com estudantes de
Engenharia Informática

Ensino

Eventos e Iniciativas

18ª edição do Concurso Nacional de Robótica - Realização da 18ª edição do Concurso Robô
Robô Bombeiro
Bombeiro a ter lugar em Junho de 2020

Ensino
Ensino
Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas
Ensino e Aprendizagem
Eventos e Iniciativas

3

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

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

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes/palestrantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em projetos de investigação

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

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

1

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
Maria Manuela Santos Natário
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente.

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

1

Autor de artigos em atas de congressos
internacionais

Publicação de artigos com vista ao desenvolvimento
da investigação e à valorização do conhecimento

Lucia marques

N.º de publicações com ISBN

1

Eventos e Iniciativas

Participação em conferência internacional

Apresentação de artigo científco

Ana Poças

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação em revista científica

Publicação de artigo cientifico

Catarina Alves

N.º de publicações científicas

1

Catarina Alves

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

3

Apresentação de comunicação

Maria Manuela Santos Natário

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Conferência internacional

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão de artigos cientificos para publicação
Revisão de artigos
em revistas (journals)

Catarina Alves

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

XXX Jornadas Luso Espanholas de Gestão
Científica

Participação com apresentação de comunicação

Orador - Fátima David

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

XIX Encuentro Internacional ASEPUC

Participação com apresentação de comunicação

Orador Fátima David

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

XIX Encuentro Internacional AECA

Participação com apresentação de comunicação

Orador Fátima David

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Autor de artigos em atas de congressos
internacionais

Publicação de artigos com vista ao desenvolvimento
da investigação e à valorização do conhecimento

Autor Fátima David

N.º de publicações com ISBN

3

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

ECKM-European Conference in Knowledge
Management

Revisão de artigos; Apresentação de comunicação

Membro da comissão científica

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de trabalhos de investigação, em
publicações científicas internacionais com
revisão por pares

Publicação de trabalhos de investigação, em
publicações científicas internacionais com revisão por Ascensão Braga
pares

N.º de publicações científicas

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

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

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes/palestrantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Ascensão Braga

N.º de comunicações científicas
apresentadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

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

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes/palestrantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Ascensão Braga

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

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em projetos de investigação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
Ascensão Braga
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente.

4

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

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

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes/palestrantes, com vista ao
desenvolvimento da qualidade e investigação
desenvolvida nacional e internacionalmente.

Maria João Gomes

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

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Conferência nacional/internacional

Apresentação de comunicações em eventos
cientificos

Maria João Gomes

N.º de comunicações apresentadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos

Publicação de artigos com vista ao desenvolvimento
da investigação e à valorização do conhecimento

Maria João Gomes

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços de Acompanhamento
Técnico

Elaboração da Estratégia Local de Habitação do
Municipio de Manteigas

Maria João Gomes e outros

N.º de ações de apoio técnico/suporte e
manutenção

1

António Monteiro

N.º de comunicações científicas
apresentadas

1

António Monteiro

N.º de publicações científicas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Comunicações Científicas em Conferências

Apresentação de comunicações em eventos
cientificos

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicações de artigos em revistas cientificas

Publicações de artigos em revistas de especialidade
com arbitragem

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Curso/ação de formação

Acção de formação na criação de mapas de cobertura
e uso do solo usando imagens recolhidas pelo satélite Área de Ciências Geográficas
Sentinel-2.

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

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de um artigo

Propõe-se realizar uma publicação científica no
âmbito do Processamento de dados InSAR- com
Sentinel-1, para avaliação da subsidencia em zonas
de Edifícios

Glória Patrício

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de artigo

revista internacional ou atas de congresso

Jorge Gregório

N.º de artigos científicos apresentados

1

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Participação em
seminários/palestras/congressos

Orador/apresentador

Jorge Gregório

N.º de presenças/participações em
eventos

1

Investigação & Desenvolvimento

Ensino e Aprendizagem

Elemento do júri de avaliação de provas
académicas (CTeSP,TSST, licenciaturas,
mestrados)

participação em júri

Jorge Gregório

N.º de presenças/participações em
eventos

20

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços analíticos para
entidades externas

Ensaios para determinação da qualidade de águas,
águas residuais, solos, folhas e sementes

Pedro Rodrigues

N.º de ações concretizadas

700

Projetos, Protocolos e Parcerias

Controlo analítico da qualidade da água da
piscina do IPG

Realização de ensaios físico-químicos e
microbiológicos da água da piscina do IPG

Pedro Rodrigues

N.º de ações concretizadas

12

Pedro Rodrigues

N.º de artigos científicos apresentados

2

Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de artigos em revistas científicas

Em resultado de trabalhos de investigação, a
publicação de artigos científicos em revistas da
especialidade, com arbitragem.

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão de artigos científicos em revistas
científicas

Revisor em revistas científicas de circulação
nacional/internacional

Pedro Rodrigues

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

4

Projeto Ef&RelDC@HomO

Conclusão de instalação de equipamentos de
energias renováveis

Adérito Alcaso e Figueiredo Ramos

Taxa de concretização dos objetivos

1

Publicação de trabalhos de investigação em
atas de conferências e revistas internacionais

Publicação de artigos em actas de conferências
internacionais e artigos aprovados em revistas
internacionais

Miguel Lourenço

N.º de publicações científicas

2

Revisão de artigos científicos

Revisão de artigos resultantes da atividade de
investigação de outros autores com vista à sua
publicação em revista científica de circulação
internacional

Miguel Lourenço

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

3

Ana Antão

N.º de ações aprovadas

2

Investigação & Desenvolvimento
Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos
Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

5

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Participação em conferências internacionais
(e.g. Iberian Conference on Information
Systems and Technologies (CISTI); Jornadas
Hipano-Lusas de Gestão Cientifica)

Participação com apresentação de comunicação

Celestino Gonçalves, Clara Silveira, Natália
Gomes, Noel Lopes

N.º de artigos científicos apresentados

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão científica de artigos e comunicações
em conferências

Revisão científica de comunicações

Clara Silveira, Noel Lopes

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

5

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de artigos científicos

Revista nacional ou internacional

Clara Silveira, Noel Lopes

N.º de trabalhos científicos submetidos

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Apresentação/Publicação de artigos científicos Submissão de artigo em revista

Fernando Marcos

N.º de artigos científicos apresentados

1

Fernando Marcos

N.º de ações concretizadas

2

N.º de comunicações científicas
apresentadas

20

Investigação & Desenvolvimento

Participação em acções de formação para
actualização científica

7

Formação, Cursos e Workshops

Participação

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Um dos objetivos deste encontro é reunir pessoas que
trabalham no tema quaterniões ou octoniões,
4th Workshop New Trends in Quaternions and
permitindo-lhes apresentar e discutir o seu trabalho,
Graça Tomaz Cecília Fonseca Joaquim Mateus
Octonions
não apenas entre si, mas também com alguns
especialistas convidados.

Internacionalização

Internacionalização

Teacher Staff International Week

Organização e divulgação de programa de atividades
internacionais de mobilidade para partilha de
UTC-GE
conhecimentos e definição de parcerias futuras

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

6

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Docente

Realização de Missão Erasmus

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

Internacionalização

Teacher Staff International Week

Organização e divulgação de programa de atividades
internacionais de mobilidade para partilha de
UTC-GE
conhecimentos e definição de parcerias futuras

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

6

Internacionalização

Internacionalização

Teacher Staff International Week

Organização e divulgação de programa de atividades
internacionais de mobilidade para partilha de
UTC-GE
conhecimentos e definição de parcerias futuras

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

6

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Erasmus (outgoing)

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Maria Manuela Santos Natário

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

1

Internacionalização

Outro

Mobilidade individual para missão docente

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Erasmus

Mobilidade Erasmus

Catarina Alves

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

Mobilidade ERASMUS na Universidade de
Salamanca (Espanha)

Possibilitar que os alunos da Licenciatura de
"Administración y Dirección de Empresa" obtenham
conhecimentos e competências que lhes possibilitem
compreender a Contabilidade Pública em Portugal,
através do desenvolvimento de metodologias de
Fátima David
ensino na área científica da contabilidade, em
concreto da contabilidade sectorial, além de permitir o
intercambio de experiências e conhecimentos entre
alunos e professores, com vista ao progresso da
qualidade do ensino e da investigação realizada em
Portugal e Espanha nesta área do conhecimento.

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Projetos, Protocolos e Parcerias

Implementação do Memorando de Entendimento com
desenvolvimento de atividades de investigação
Parceria com Birmingham City University:
conjuntas, possibilidade de utilização de ferramenta
Elisa Figueiredo
Formalização de Memorando de Entendimento
de diagnóstico organizacional em projetos comuns e
possibilidade de dupla titulação do curso de GRH.

Internacionalização

Internacionalização

Helena Saraiva

Ana Poças
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Internacionalização

Internacionalização

Realização de ação Mobilidade de Erasmus
para professores.

Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior, especificamente de apoio de projetos de
cooperação e mobilidade entre o IPG e IES
internacionais

Ascensão Braga

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade docente

Participação em programa de mobilidade docente

Maria João Gomes

N.º de programas de mobilidade
internacional realizados (in e out)

1

Protocolos de cooperação internacional

Elaboração de acordos de dupla titulação com
instituições brasileiras

Maria João Gomes e Área de Ciencias
Geográficas

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

1

Projeto de Investigação em bioimpressão
(BioimpACE) no âmbito do programa INTERREG
Espanha-Portugal

Paula Coutinho-Maximiano Ribeiro-Miguel
Lourenço

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

1

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto de Investigação transfronteiriço

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Parcerias

Ana Antão

N.º de ações aprovadas

1

Clara Silveira

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

1

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Erasmus (outgoing)

Participação em programa de mobilidade docente
(Cooperação e mobilidade no âmbito do Ensino
Superior)

Internacionalização

Internacionalização

Projetos Europeus

Participação em Projectos Europeus

Natália Gomes, Noel Lopes

N.º de projetos apoiados

2

Participação em mobilidade Erasmus no âmbito do
GMC/ Partilha de experiências entre Gabinetes de
Relações internacionais/Coordenadores Académicos

Fernando Marcos

N.º de ações concretizadas

1

Internacionalização

Internacionalização

Participação em mobilidade Erasmus para
funcionários (GMC)

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Jantar de Negócios dos alunos de Gestão

Aproximação do aluno ao meio empresarial

Direção do Curso de Gestão

N.º de eventos realizados

1

Comunicação e Comunidade

Transversal

FIT

Divulgação dos Cursos

Direção do Curso de Gestão

N.º de eventos realizados

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Jornadas de Marketing

Partilha de experiências do mundo empresarial

Nucleo de curso de Mk e diretor do curso de Mk

N.º de inscritos/participantes

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

FIT

Divulgação dos cursos do IPG

Nucleo de curso de Mk e diretor do curso de Mk

N.º de inscritos/participantes

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em ações de divulgação da oferta
Participação em ações de divulgação da oferta
formativa do IPG em eventos realizados no exterior do Maria João Gomes
formativa do IPG (ex: Futurália, Qualifica, etc.)
IPG.

N.º de campanhas de comunicação
realizadas

3

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Criação de novos protocolos e
desenvolviemnto de projetos com outras
entidades

Promover contactos com outras organizações que
Maria João Gomes e Área de Ciências
permitam a transferência de conhecimentos entre IPG
Geográficas
e sociedade

N.º de protocolos/parcerias criadas

2

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Protocolo com APPSIG - Associação
Portuguesa para os SIG

Participação, como representante da ESTG, nos
eventos APPSIG - Associação Portuguesa para os
Sistemas de Informação Geográfica

António Monteiro

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Acompanhamento Técnico para a Elaboração A docente integra uma equipa do IPG para a
Elaboração da Estratégia Local de Habitação para a
da Estratégia Local de Habitaçao: Projeto 1º
Câmara Municipal de Manteigas
Direito - Câmara Municipal de Manteigas

Elisabete Monteiro e UDI

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Acompanhamento Técnico para a Elaboração A docente integra uma equipa do IPG para a
da Estratégia Local de Habitaçao: Projeto 1º
Elaboração da Estratégia Local de Habitação para a
Direito - Câmara Municipal de Manteigas
Câmara Municipal de Manteigas

Maria João Gomes e UDI

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Transversal

Conselho Pedagógico da ESTG do IPG

ESTG

N.º de ações aprovadas

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em ações de divulgação da oferta
Participação em ações de divulgação da oferta
formativa do IPG em eventos realizados no exterior do Elisabete Monteiro
formativa do IPG (ex: Futurália, Qualifica, etc.)
IPG.

N.º de campanhas de comunicação
realizadas

1

A docente integra uma equipa do IPG para a
execução de um Projeto para a Câmara Municipal de
Manteigas
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Acompanhamento Técnico para a Elaboração A docente integra uma equipa do IPG para a
da Estratégia Local de Habitaçao: Projeto 1º
Elaboração da Estratégia Local de Habitação para a
Direito - Câmara Municipal de Manteigas
Câmara Municipal de Manteigas

Glória Patricio e UDI

N.º de ações concretizadas

1

Informação e Comunicação

Participação em ações de divulgação da oferta
colaboração
formativa do IPG

Jorge Gregório

N.º de ações de promoção realizadas

2

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Apresentação de projeto Ef&RelDC@HomO à
Seminário
comunidade

Adérito Alcaso e Figueiredo Ramos

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

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em ações de promoção da
Instituição (IPG)

Miguel Lourenço

N.º de ações de produção e difusão de
informação

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Demonstrações Laboratoriais dirigidas a
Demonstrações Laboratoriais de Prototipagem Rápida
visitantes e potenciais candidatos a frequentar e Fabrico Digital dirigidas a potenciais candidatos a
Miguel Lourenço
cursos do IPG
frequentar cursos do IPG

N.º de visitantes em eventos realizados

40

Comunicação e Comunidade

Outro

Prestação de serviços de âmbito tecnológico

Miguel Lourenço

N.º de ações concretizadas

3

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Formação

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

2

Comunicação e Comunidade

Outro

Acreditação

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Protocolos

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Visitas de estudo

Ana Antão

N.º de ações concretizadas

2

Informação e Comunicação

Divulgação de Oferta Formativa (na FIT,
Futurália ou outras)

Clara Silveira

N.º de ações de promoção realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em ações de divulgação da oferta Participação em ações de divulgação da oferta
formativa do IPG (ex: Futurália, Qualifica, etc.) formativa do IPG.

Fernando Marcos

N.º de campanhas de comunicação
realizadas

1

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Requalificação do material informático das
salas Beneton

Subsituição das mesas e computadores das salas
Beneton

IPG, Direção da ESTG

N.º de salas de aulas
remodeladas/ampliadas

3

Representante OCC

Representante da ESTG na OCC, no âmbito do
protocolo ESTG/IPG e OCC, para a Licenciatura em
Contabilidade e Mestrado em Gestão-Especialização
em Contabilidade

N.º de entidades externas envolvidas

1

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Comunicação e Comunidade

Comunicação e Comunidade

Organização e Gestão Interna

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em ações de divulgação da oferta
formativa da ESTG/IPG (dentro e fora da instituição)

Prestação de serviços de modelação digital,
prototipagem rápida e fabricação digital

Colaborar na divulgação da oferta formativa da UTC
de Informática

Organização e Gestão Interna

Transversal

Direção do Curso

Direção do Curso de Engenharia Topográfica

Maria João Gomes

Taxa de concretização dos objetivos

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenador da Unidade Técnico Cientifica

Coordenador da Unidade Técnico Cientifica de
Engenharia e Tecnologia da ESTG

Maria João Gomes

Taxa de concretização dos objetivos

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Membro de Comissão de Equivalencias da
ESTG, área disciplinar de Ciências
Geográficas

Membro de Comissão de Equivalencias da ESTG,
responsável pela área disciplinar de Ciências
Geográficas

António Monteiro

N.º de pareceres emitidos

8

Organização e Gestão Interna

Transversal

Participação em ações de divulgação da oferta
Participação em ações de divulgação da oferta
formativa do IPG em eventos realizados no exterior do António Monteiro
formativa do IPG
IPG. Realização de demonstrações.

N.º de pareceres emitidos

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Conselho Pedagógico da ESTG do IPG

Membro do Conselho Pedagógico da ESTG

Elisabete Monteiro

Taxa de concretização dos objetivos

1

Parcerias

Parceria com a empresa ESRI no âmbito da Pós
Graduação em SIG

Área Científica de Ciências Geográficas

N.º de entidades externas envolvidas

1

Formação, Cursos e Workshops

Novo Ciclo de Estudos

Continuação dos trabalhos de desenvolvimento da
proposta de criação de um novo ciclo de estudos

Miguel Lourenço e comissão para a criação do
NCE Mec. e Infor. Ind.

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

1

Ensino e Aprendizagem

Elaboração/Edição de material didático e
pedagógico

Fernando Marcos
Elaboração de textos/ferramentas de apoio ao estudo
Manuela Simões

N.º de materiais didáticos e pedagógicos
editados/produzidos

2

Organização e Gestão Interna
Organização e Gestão Interna
Organização e Gestão Interna

Projetos, Protocolos e Parcerias
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PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop intitulado "CV and Cover Letter
writing for Hotel Management students"

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de Gestão
Hoteleira da ESTH com o intuito de promover a
internacionalização destes alunos

Cristina Rita Ferreira Arala Chaves

N.º de participantes inscritos

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo a Viseu

Visita de Estudo para dar a conhecer aos alunos
projetos inovadores de aplicação de tecnologias às
vertentes do turismo e do lazer

Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo ao Geopark da Serra da
Estrela

Visita de Estudo para dar a conhecer aos alunos
projetos potenciadores de desenvolvimento
sustentável

Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Aula Aberta

Vários Temas de acordo com os conteúdos das
unidades curriculares

Docentes das UC dos cursos da ESTH/IPG

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

6

Direção/Coordenação de cursos
Aulas abertas no âmbito dos cursos da ESTH/IPG ou
Docentes da ESTH/IPG
das UC dos Cursos da ESTH/IPG
Núcleos dos cursos da ESTH/IPG

N.º de ações concretizadas

6

>15

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Outras aulas abertas

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário "Turismo Desportivo: Inovação em
Movimento"

Turismo Desportivo: Inovação em Movimento

Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

N.º de oradores participantes

3

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de Artigos Científicos

Promover a parftilha de conhecimento científico

Docentes da ESTH/IPG

N.º de publicações científicas

5

Mobilidade ERASMUS Docente (out going)

Disponibilidade para participar em programas de
Mobilidade ERASMUS Docente (out going)

GMC/ESTH/IPG

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

2

ESTH Move

Participação institucional e com alunos dos vários
cursos em ações de divulgação/promoção da
ESTH/IPG junto de feiras e escolas secundárias ou
profissionais com áreas de interesse comum.

Direção da ESTH/IPG
GESP/ESTH/IPG
Coordenadores de Curso
Núcleos de curso

N.º de ações de promoção realizadas

5

Organização de um ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME Direção da ESTH/IPG
PROJECT na ESTH/IPG sobre temática a definir.
GMC/ESTH/IPG

N.º de equipas inscritas

5

Dia Aberto da ESTH/IPG

Nesse dia irão decorrer diversas iniciativas tais como
Direção da ESTH/IPG
palestras, workshops, entre outras atividades que irão
proporcionar aos vossos alunos uma jornada diferente,
GESP/ESTH/IPG
divertida e de contacto com a realidade do ensino superior.

N.º de inscritos/participantes

100

Business Day

São convidadas as empresas a visitarem a ESTH/IPG e a
apresentarem as suas propostas de recrutamento e os seus
programas de estágio aos estudantes dos vários cursos da
ESTH/IPG ao mesmo tempo que promovem as suas
marcas. Do evento vão constar diferentes atividades como
palestras, workshops, entrevistas orientadas para a inserção
no mercado de trabalho e no desenvolvimento de Soft
Skills.

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

15

Vista de Estudo à BTL2020

A BTL é reconhecida no sector como o evento mais
importante na área do turismo em Portugal e como um
ponto de encontro de profissionais. A BTL tem também
Direção da ESTH/IPG
vindo a reforçar a sua presença no calendário de feiras
GESP/ESTH/IPG
internacionais de turismo.
Núcleos dos Cursos da ESTH/IPG
ESta participação permitirá o desenvolvimento de atividades
e contactos com empresas para possíveis estágios ou
emprego.

N.º de inscritos/participantes

40

Internacionalização

Internacionalização

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Internacionalização

Internacionalização

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Comunicação e Comunidade

Organização e Gestão Interna

Formação, Cursos e Workshops

Eventos e Iniciativas

ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME PROJECT

1

Direção da ESTH/IPG
Direção/Coordenação de cursos da ESTH/IPG
Nelson Manuel Loureiro Soares
GESP/ESTH/IPG
GMC/ESTH/IPG

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Vista de Estudo à Hostelco 2020

A Hostelco é a maior mostra Ibérica dedicada aos negócios Direção da ESTH/IPG
de hotelaria e restauração. Decorrer de 2 em 2 anos em
GESP/ESTH/IPG
Barcelona.
Núcleos dos Cursos da ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes

40

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Turismo Social em Portugal

Aula aberta com participação de representante da
Fundação INATEL

Manuel António Brites Salgado
Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

Grau de satisfação global dos utentes
(escala de 1 a 5)

4

Política do Turismo a nível Regional

Aula aberta com participação de representante da ER Manuel António Brites Salgado
Turismo Centro de Portugal
Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

Grau de satisfação global dos utentes
(escala de 1 a 5)

4

Conhecer o Turismo a nível Regional

Visita de estudo à sede da ER Turismo Centro de
Portugal e a organizações turísticas em Aveiro

Grau de satisfação dos participantes na
visita de estudo (escala de 1 a 5)

4

N.º de ações concretizadas

3

Ensino
Ensino

Ensino e Aprendizagem
Ensino e Aprendizagem

Manuel António Brites Salgado
Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos

Organização e Gestão Interna

Outro

Reformulação dos cursos de licenciatura em
Gestão Hoteleira, em Restauração e Catering
e em Turismo e Lazer

Reflexão sobre a oferta formativa da ESTH/IPG tendo
em consideração os recursos disponíveis da UO e os
UTC de Turismo e Hotelaria
objetivos a cumprir no curto prazo no que diz respeito
à acreditação dos cursos

Internacionalização

Internacionalização

Dupla Titulação

Apresentação de propostas de dupla titulação para o
curso de TL com as Universidade de Salamanca e
Valladolid

UTC de Turismo e Hotelaria

N.º de ações concretizadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Inovação e Propriedade Industrial

Seminário

Adriano Azevedo Costa

N.º de inscritos/participantes

50

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Medidas de Apoio ao Empreendedorismo

Seminário

Adriano Azevedo Costa

N.º de inscritos/participantes

50

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Ciclo de Conferências de Enoturismo

Conferência

Adriano Azevedo Costa

N.º de inscritos/participantes

100

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

ITC

Participação no XX Congresso do CITUR

Adriano Azevedo Costa

N.º de artigos científicos apresentados

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

FORAGING - Para uma alimentação
sustentável

Aulas abertas:
Aula ministrada no Auditório de Culinária ou Auditório
Geral, pelo Eng.º José Conde, do CISE, em que a
Rui Pedro Pinheira Cerveira
N.º de ações concretizadas
ideia é ele trazer plantas e mostrar como apanhar,
CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela
quando apanhar e o que apanhar. Posteriormente
realizar-se-á, no mesmo âmbito, uma aula de saída
de campo

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a uma cidade com cultura
espanhola (2º sem. do ano civil, com os
alunos de TL/GH e RC)

Aprofundar os conhecimentos culturais e linguísticos
castelhanos

Isa Margarida vitória Severino
Vítor Manuel Gomes Roque
Docentes dos cursos participantes

N.º de participantes inscritos

50

Ricardo Jorge da Costa Guerra

N.º de eventos realizados

1

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a unidades hoteleiras

Levar os alunos a conhecer a realidade de uma
unidade hoteleira (departamentos, procedimentos,
espaços de trabalho,…), no âmbito da UC de
Acolhimento e Front Office (2ºano)

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a unidade de alojamento

Levar os alunos a conhecer a realidade de uma
unidade hoteleira (departamentos, procedimentos,
espaços de trabalho,…), no âmbito da UC de Gestão
de Alojamentos (2ºano das licenciaturas em Turismo
e Lazer e em Gestão Hoteleira)

Ricardo Jorge da Costa Guerra

N.º de eventos realizados

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de Estudo à FITUR

Visita à feira Internacional de Turismo de Madrid, a
Madrid e a outra cidade espanhola. Contacto com a
língua e cultura espanhola.

Direção da ESTH/IPG
Fernando Manuel Ribeiro Florim de Lemos
Núcleos dos Cursos da ESTH/IPG

N.º de eventos realizados

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo a Adegas e/ou Cooperativas
Vitivinícolas

Desenvolvimento de aprendizagens “in loco” sobre
vinhos

Nelson Manuel Loureiro Soares

N.º de inscritos/participantes

>10

Concurso Poliempreende

Participação de equipas de estudantes num concurso
de projetos envolvendo inovação e
empreendedorismo.
Direção da ESTH/IPG
Oficina Poliempreende no âmbito do concurso de
Empreendedorismo no Ensino Superior, um concurso Aida Maria de Brito Martins
que envolve a comunidade escolar das instituições de UDI/IPG
ensino superior politécnico portuguesas e que conta
com a parceria do IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação.

N.º de inscritos/participantes

>5

Ensino

Eventos e Iniciativas

2

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

Ensino

Eventos e Iniciativas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Ensino

Eventos e Iniciativas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Anabela Oliveira da Naia Sardo
Cristina Rita Ferreira Arala Chaves
Isa Margarida Vitória Severino
Maria Helena Teixeira Pinto
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira
Anabela Oliveira da Naia Sardo
Cristina Rita Ferreira Arala Chaves
"Cozinhar ao SABOR das Línguas": exposição
Exposição de livros de cozinha e gastronomia em
Isa Margarida Vitória Severino
de livros de gastronomia na Biblioteca da
diversas línguas
Maria Helena Teixeira Pinto
ESTH/IPG
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira
Anabela Oliveira da Naia Sardo
Realização de uma tertúlia onde se lê poesia e
Cristina Rita Ferreira Arala Chaves
"Palavras com Gosto: Ler, Comer, Brindar":
textos dedicados à gastronomia e aos prazeres de
Isa Margarida Vitória Severino
tertúlia na ESTH/IPG.
Baco, fazendo ressaltar os 'casamentos harmoniosos'
Maria Helena Teixeira Pinto
entre a escrita, a gastronomia e a enologia.
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira
Direção/Coordenação do curso de licenciatura em
Visita à empresa Delta Cafés e participação no
Viagem de Estudo a Campo Maior
Gestão Hoteleira
Congresso da ADHP
Núcleo da licenciatura em Gestão Hoteleira
Passagem de filmes, no auditório da ESTH/IPG, cuja
"Filmes Deliciosos na ESTH": Ciclo de Cinema a temática está relacionada com Gastronomia e
Turismo.

Sistema de Acesso a menus de Restaurantees por
invisuais
Promoção da paricipação em eventos científicos por
parte dos deocentes e eventualmente alunos

Adriano Azevedo Costa
Filipe Caetano

N.º de equipamentos instalados

19

Docentes da ESTH/IPG

N.º de participações em eventos
científicos

10

Promoção da publicação de artigos científicos

Docentes da ESTH/IPG

N.º de publicações científicas

5

N.º de sessões/reuniões realizadas

2

Conferência realizada e organizada na ESTH/IPG com Direção da ESTH/IPG
apresentação de artigos cinetíficos
Coordenação/Direção de cursos da ESTH/IPG

N.º de artigos científicos apresentados

10

Estágios ERASMUS

GMC/ESTH/IPG

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

23

GMC/ESTH/IPG

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

1

GMC/ESTH/IPG

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

3

GMC/ESTH/IPG

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

2

GMC/ESTH/IPG

N.º de novos acordos internacionais
celebrados

2

N.º de inscritos/participantes

35

Presidência do IPG
Direção da ESTH/IPG
Coordenação da UTC de Turismo e Hotelaria

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

1

Direção da ESTH/IPG
Associação de Estudantes da ESTH/IPG
Nelson Manuel Loureiro Soares

N.º de atividades/ações realizadas

8

Estudo da avaliação dos niveis de adesão ao Padrão
Alimentar Mediterrânico dos Alunos das IES

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Menu 4 All

Projetos, Protocolos e Parcerias

Plowder

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

ISITH6

Internacionalização
Internacionalização
Internacionalização
Internacionalização

Internacionalização
Internacionalização
Internacionalização

Estágios ERASMUS
Estágios internacionais
Mobilidade ERASMUS Docente (in coming)

1

1

A Dieta Mediterrânica nas IES

Investigação & Desenvolvimento

N.º de atividades/ações realizadas

N.º de artigos científicos apresentados

Projetos, Protocolos e Parcerias

Publicação de artigos científicos

1

CITUR/IPG

Investigação & Desenvolvimento

Paricipação em eventos científicos

N.º de exposições realizadas

6

Outras visitas de estudo

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

1

N.º de ações concretizadas

Ensino e Aprendizagem

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

N.º de atividades/ações realizadas

>=30

Ensino

Investigação & Desenvolvimento

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de inscritos/participantes

Direção/Coordenação de cursos
Visitas de estudo no âmbito dos cursos da ESTH/IPG
Docentes da ESTH/IPG
ou das UC dos Cursos da ESTH/IPG
Núcleos dos cursos da ESTH/IPG

Investigação & Desenvolvimento

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Instituto Politécnico da Guarda
Universidade de Aveiro
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Proposta de estudo do impacto das Aldeias Históricas
Aldeias Históricas de Portugal (Associação de
Desenvolvimento Turístico)

Estágios internacionais
Mobilidade ERASMUS Docente (in coming)

Internacionalização

Mobilidade ERASMUS Docente (out going)

Internacionalização

Internacionalização

Reforço de parcerias e protocolos para efeitos Estabelecimento de parcerias e protocolos para
de estágio
efeitos de estágio

Mobilidade ERASMUS Docente (out going)

Internacionalização

Eventos e Iniciativas

Sessão de Boas-Vindas aos Estudantes
Internacionais

Realização de uma sessão de Boas-Vindas (Welcome
GMC/ESTH/IPG
Session) aos Estudantes Internacionais

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Plano de co-titulação

Análise da possibilidade de co-titulação com as
Universidades de Salamanca e/ou Valladolid

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

43.ª Edição da Feira do Queijo de Seia

Demonstração de conhecimentos dos nossos alunos
à comunidade local

3

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Feira do Queijo de Celorico da Beira

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Interação com Escolas Profissionais da região

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Demonstração de conhecimentos dos nossos alunos
à comunidade local e regional

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Direção da ESTH/IPG
Nelson Manuel Loureiro Soares
Rui Pedro Pinheira Cerveira

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de ações de promoção realizadas

2

Reuniões com Direlção de Escolas Profissionais com Direção da ESTH/IPG
cursos de Turismo, Hotelaria e Restauração
GESP/ESTH/IPG

N.º de ações de promoção realizadas

4

Feira Qualifica - Exponor

Participação institucional e com alunos dos vários
cursos em ações de divulgação/promoção da
ESTH/IPG
(Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, na Exponor, numa promoção da oferta
formativa da Escola Superior de Turismo e Hotelaria
do IPG)

Direção da ESTH/IPG
GIC/IPG
Paulo Jorge Mendes da Silva

N.º de ações de promoção realizadas

1

Participação institucional e com alunos dos vários
cursos em ações de divulgação/promoção da
ESTH/IPG
(Esclarecimentos sobre a nossa oferta formativa da
ESTH/IPg, brindando visitantes com alguns
"miminhos" gastronómicos)

Direção da ESTH/IPG
GIC/IPG
Paulo Jorge Mendes da Silva

N.º de ações de promoção realizadas

1

Direção da ESTH/IPG
GIC/IPG
Nelson Manuel Loureiro Soares

N.º de ações de promoção realizadas

1

Jantar confecionado e servido pela ESTH/IPG, no
âmbito de protocolo/parceria estabelecida com a
AESE

Direção da ESTH/IPG
Nelson Manuel Loureiro Soares

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Futurália - FIL

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

FIT - Feira Ibérica de Turismo da Guarda

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Jantar de Reis da AESE (Associação
Empresarial da Serra da Estrela)

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Atualização do Website da ESTH/IPG

Atualização do Website da ESTH/IPG

Direção da ESTH/IPG

N.º de ações concretizadas

1

Eventos e Iniciativas

À conversa com…

Conversa com uma personalidade de relevo
local/regional/nacional sobre temas da atualidade

Vítor Manuel Gomes Roque

N.º de inscritos/participantes

>=20

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Reuniões preparatórias de estágios 2020
(TeSP e Licenciaturas)

Reuniões preparatórias de estágios 2019 (TeSP e
Licenciaturas)

GESP/ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Ações de Formação para pessoal não docente Ações de Formação para pessoal não docente

Direção da ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Presidência do IPG
Direção da ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Organização e Gestão Interna

Participação institucional e com alunos dos vários
cursos em ações de divulgação/promoção da
ESTH/IPG

Elaboração do projeto e início da construção de
balneários

Transversal

Construção de balneários

Transversal

Melhoria nas condições da Residência Escolar Melhoria nas condições da Residência Escolar da
da ESTH/IPG
ESTH/IPG

Direção da ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Transversal

Prospeção/negociação de uma alternativa à
Residência Escolar da ESTH/IPG

Prospeção/negociação de uma alternativa à
Residência Escolar da ESTH/IPG

Presidência do IPG
Direção da ESTH/IPG

N.º de reuniões técnicas realizadas

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Manutenção do edifício da ESTH/IPG e a
envolvente ao mesmo

Manutenção do edifício da ESTH/IPG e a envolvente
Presidência do IPG
ao mesmo, em especial a melhoria das condições da
Direção da ESTH/IPG
Sala de Atos

N.º de intervenções realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Serviços de Catering

Serviços de Catering, Coffee Breaks, Provas de
Vinhos e outros serviços, no âmbito de eventos e
atividades de entidades externas

N.º de ações concretizadas

4

Organização e Gestão Interna
Organização e Gestão Interna

4

Direção da ESTH/IPG
Coordenação/Direção de cursos da ESTH/IPG
Docentes das UC práticas das áreas de Hotelaria
e Restauração dos cursos da ESTH/IPG

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Curso de Certificação Galileo

Curso de Certificação Galileo, em parceria com a
Travelport, destinado a dotar/reforçar os
conhecimentos básicos de GDS, necessários para
elaborar reservas aéreas e emitir os diversos
documentos numa Agência de Viagens
Vítor Manuel Gomes Roque
Esta Certificação é um complemento à formação
ministrada durante a licenciatura e permite a obtenção
de uma Certificação Técnica Travelport, essencial
numa candidatura a uma posição numa agência de
Viagens ou Operador Turístico

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Exposições Fotográficas

Exposições Fotográficas

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Tradicional Almoço de Final de Ano Letivo

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Comunicação e Comunidade

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de participantes inscritos

>=12

Direção da ESTH/IPG
Entidades envolvidas

N.º de exposições realizadas

2

Tradicional Almoço de Final de Ano Letivo

Direção da ESTH/IPG
Docentes das áreas técnicas dos cursos da
ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes

120

Almoço de Natal

Almoço de Natal

Direção da ESTH/IPG
Docentes das áreas técnicas dos cursos da
ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes

120

Eventos e Iniciativas

Romaria Equestre de Nossa Senhora d' Ajuda

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a
aprendizagem técnica dos alunos
(Prestação de serviços de catering do reforço
alimentar servido aos cavaleiros)

Direção da ESTH/IPG
AECASE - Associação Equestre de Cavaleiros e
Amazonas da Serra da Estrela

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

1

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Semana de Acolhimento

Atividades de acolhimento, iniciativa e integração dos Direção da ESTH/IPG
novos alunos
Coordenação/Direção de cursos da ESTH/IPG

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

3

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

IPG ACOLHE'20

Sessão de acolhimento aos novos alunos que
ingressaram nesta Instituição

Presidência dos IPG
Direção da ESTH/IPG

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

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

CineEco 2020 Festival Internacional de
Cinema Ambiental da Serra da Estrela

Participação de estudantes da ESTH/IPG na
visualização de filmes e/ou documentários

Direção da ESTH/IPG

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

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Wokshops diversos, cursos, aulas abertas

Wokshops diversos, cursos, aulas abertas

Direção da ESTH/IPG
Direção/Coordenação de cursos da ESTH/IPG
Coordenação da UTC de Turismo e Hotelaria
Docentes da ESTH/IPG
Núcleos dos cursos da ESTH/IPG

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

4

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Eventos diversos

Eventos diversos

Direção da ESTH/IPG
Parceiros externos

N.º de eventos realizados

2

Estabelecimento de protocolos/parcerias

Estabelecimento de protocolos/parcerias com
entidades públicas e privadas externas

Direção da ESTH/IPG
Parceiros externos

N.º de ações de cooperação

2

Organização e Gestão Interna

Projetos, Protocolos e Parcerias

5

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

1

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Biblioteca Geral

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

1

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Centro de Informática (CI)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formações curta duração

De acordo com a análise feita ao levantamento de
necessidades de formação e experiência no ano
Centro de Informática
anterior, será proposto um plano de ações de curta
duração em ferramentas informática utilizadas no IPG

N.º de ações concretizadas

4

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação Sigarra/Avaliação Docente

Plano de formação com ações sobre Gestão
Académica (Sigarra/Avaliação Docente) para docentes Centro de Informática
e serviços

N.º de ações concretizadas

4

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Jornadas de Computação Científica 2020 da
FCCN

Participação nas Jornadas de Computação Científica
2020 da FCCN (21 a 23 de abril 2020), com o objetivo
de reunir a comunidade servida pela Unidade de
Centro de Informática
Computação Científica e ficar a conhecer possiveis
projetos onde possamos participar

N.º de ações concretizadas

1

Organização e Gestão Interna

Informática e Tecnologias da Informação

Rede Wifi IPG

Reestruturação da rede wifi do IPG com inclusão de
novos equipamentos wifi
de forma a melhor a cobertura e conetividade
existente

Centro de Informática

N.º de tecnologias inovadoras
introduzidas

1

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Avaliação Docente

Implementação de novo modelo de avaliação docente
Centro de Informática
na plataforma de AVD

N.º de tecnologias inovadoras
introduzidas

1

Investigação & Desenvolvimento

Informática e Tecnologias da Informação

Reestruturação da rede física do IPG

Reestruturação da rede física do IPG com inclusão de
novos equipamentos ativos de rede de forma a melhor Centro de Informática
a conetividade existente nos vários edificios do IPG

N.º de tecnologias inovadoras
introduzidas

1

1

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

O Grupo de Trabalho é constituído por:
Projeto de Diagnóstico Organizacional e
Aprendizagem e aplicação do modelo CAF no âmbito
Teresa Teodoro, Prof.ª Natália Gomes, Prof.º Rui
Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de do grupo de trabalho criado.
Formoso e Prof.ª Florbela Rodrigues.
Trancoso.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Recertificação do SIGQ-IPG pela A3ES.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Comunicação e Comunidade

Elaboração, desenvolvimento e revisão da versão
atual do SIGQ-IPG.

Análise, revisão e atualização de inquéritos por
Elaboração e aplicação de inquéritos por
questinário realizados anteriomente, ou realizados
questionário para avaliação da satisfação dos
pela 1.ª vez, e respetiva aplicação online através da
utentes com serviços prestados (QUAR 2020).
aplicação SURVIO.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de relatórios produzidos

1

GAQ
Presidência do IPG

N.º de anos de recertificação obtidos

6

GAQ

N.º de questionários aplicados

3

GAQCI (plataforma SIGARRA)

N.º de relatórios produzidos

1

GAQ

N.º de conteúdos WEB criados ou
atualizados

15

Elaboração do Relatório Ensino e
Aprendizagem - Ano Letivo 2019/2020.

Tratamento dos dados recolhidos nos questionários
aplicados aos estudantes, através da plataforma
SIGARRA, no âmbito do processo de Garantia da
Qualidade das UC.

Informação e Comunicação

Desenvolvimento da página de internet da
Qualidade IPG (www.qualidade.ipg.pt).

Continuação do desenvolvimento da página
Qualidade IPG através da disponibilização de novos
conteúdos relevantes no âmbito da Qualidade.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Plano de Auditorias Internas (SIGQ-IPG).

Reformulação e aplicação do plano de auditorias
internas no âmbito do SIGQ-IPG.

GAQ
Presidência do IPG

N.º de auditorias realizadas

6

Internacionalização

Internacionalização

Aplicação de questionário no âmbito da
Mobilidade Internacional.

Revisão do questionário e metodologia de trabalho
associada, com vista à aplicação do questionário no
âmbito da mobilidade internacional (in e out).

GAQ
GMC

N.º de questionários aplicados

1

1

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Programa de Estágios Curriculares

O GESP divulgará o programa junto de todas as
entidades parceiras e junto de todos os finalistas que
GESP-SC
irão realizar estágio em 2020 com a finalidade de os
colocar nas empresas/instiuições

Ensino

Projetos, Protocolos e Parcerias

Assinatura de convenções/protocolos com
novas entidades

Contactos via email, telefone, presenciais

Ensino

Informação e Comunicação

Melhorar a comunicação interna entre os diversos
Sessões de Esclarecimento e aconselhamento
intervenientes no processo de estágio: GESP, Alunos GESP-SC
sobre estágios curriculares
e Diretores de curso

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Evento ligado à Empregabilidade para março
de 2020

Proporcionar aos finalistas oportunidades para que
possam desenvolver soft skills que facilitem a sua
entrada no mercado de trabalho

Internacionalização

Formação, Cursos e Workshops

Estágios Erasmus

Sensibilizar os finalistas para a importância de destes
estágios para o seu enriquecimento pessoal e
GESP-SC
profissional

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Portal do GESP

O candidato inscrito no portal recebe no seu correio
eletrónico, de acordo com o seu perfil, a divulgação
de porpostas diretas de emprego/estágios
profissionais

GESP-SC

Ensino

Projetos, Protocolos e Parcerias

Estágios Santander Totta

Esta parceria permite que os nossos finalistas
concorram a estágios de integração na vida ativa,
remunerados e com a duração de 3 meses, após a
conclusão do curso

GESP-SC

1

GESP-SC

GESP-SC

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação técnica da piscina

Controlar e promover as boas condições de
funcionamento da piscina

Organização e Gestão Interna

Transversal

Promover, qualificar e rentabilizar as
instalações desportivas do IPG/Piscina

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Promoção e realização do Festival Aquático

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Elaborar protocolos e parcerias de modo a aumentar
Elaborar Protocolos e parcerias com os clubes
locais de estágio, angariar técnicos/treinadores para o IPG/GFCD
desportivos da cidade da Guarda.
desporto universitário, ações de formação conjuntas...

GFCD/GME

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

N.º de reclamações registadas

<2

Promoção e divulgação das atividades desportivas na
piscina do IPG; Realização de ações
GFCD
promocionais/campanhas de solidariedade dirigidas
ao publico em geral.

N.º de eventos realizados

1

Divulgar junto dos utentes da piscina, na pagina do
GFCD
IPG/GFCD e Facebook; elaborar cartaz de divulgação

N.º de eventos realizados

1

N.º de protocolos/parcerias criadas

1

Comunicação e Comunidade

Ensino e Aprendizagem

Esqui à Serra da Estrela

Em colaboração com o departamento de
desporto/Profº Jorge Casanova, divulgar aos alunos
de desporto, na página do GFCD/IPG, facebook e
comunidade em geral através de cartaz de
divulgação.

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Promoção e realização de jogos PréEpoca/CNU

Preparar as equipas que representam o IPG nos
Campeonatos Nacionais Universitários, divulgar a
marca IPG.

GFCD/Treinadores

N.º de eventos realizados

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação técnica do pavilhão.

Controlar e promover as boas condições de
funcionamento do pavilhão.

GFCD/GME

N.º de reclamações registadas

<2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Verificação das caixas de primeiros socorros
do IPG

Verificar e controlar o stock das caixas de primeiros
socorros do IPG

GFCD/Aprovisionamento

N.º de reclamações registadas

<2

Ensino

Outro

Promoção e divulgação da marca IPG de modo a
Aumentar a participação desportiva dos alunos
angariar mais entradas de alunos no IPG através da
do IPG
divulgação de medalhas e mérito desportivo

GFCD

N.º de inscritos/participantes

>30

Internacionalização

Eventos e Iniciativas

Integrar estudantes em mobilidade
internacional nas atividades do IPG

Promover informação e contato com os alunos em
mobilidade internacional sobre a oferta complementar GFCD
do IPG/desporto.

N.º de estudantes internacionais
envolvidos em iniciativas do IPG

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Hidrosolidária

Promover e divulgar a piscina do IPG

GFCD

N.º de participantes inscritos

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Jantar da Piscina

Promover e divulgar a piscina do IPG

GFCD

N.º de eventos realizados

1

Equipas de andebol Guarda Unida/IPG

Colaborar como treinadora na formação de atletas de
modo a publicitar a marca IPG e angariar novos
GFCD
alunos.

N.º de inscritos/participantes

>2

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

1

GFCD/ESECD

N.º de eventos realizados

1

2
>15

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

VIII Fórum sobre Toponímia

Incrementar um estudo/divulgação através de
diversificadas e distintas perspetivas que,
globalmente, propiciem uma Guarda da memória
através da Toponímia

GIC

N.º de comunicações apresentadas

4

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em Feiras de Orientação
Vocacional em Escolas Secundárias e
Profissionais

Promoção do IPG junto das Escolas Secundárias do
distrito da Guarda.

GIC

N.º de atividades divulgadas

15

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Planeamento e organização de diversas visitas
Aumento do número de estudantes em cursos Tesp e
guiadas a alunos que estejam a frequentar o
GIC
de Licenciatura. .
11º Ano, o 12ºAno

N.º de atividades divulgadas

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Produção de material informativo sobre o IPG

Testemunhos de alunos de TESP, Licenciaturas e
Mestrados.

GIC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

10

Informação e Comunicação

Feira de Ensino Superior: Futurália (FIL,
Lisboa)

Promoção da oferta formativa do IPG. Aumento do
número de estudantes

GIC e Unidades Orgânicas

N.º de brochuras e flyers distribuídos

1000

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Feira do Ensino Superior QUALIFICA
(Exponor, Porto)

Promoção da oferta formativa do IPG. Aumento do
número de estudantes

GIC e Unidades Orgânicas

N.º de brochuras e flyers distribuídos

1000

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Feira Ibérica do Turismo

Promoção da oferta formativa do IPG. Divulgação de
Serviços e Projetos Científicos

GIC e Unidades Orgânicas

N.º de iniciativas de animação e
promoção

5

GIC e Serviços Académicos

N.º de ações de produção e difusão de
informação

10

Comunicação e Comunidade

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

Esclarecimentos/palestras sobre: procedimento do
concurso, provas especificas, oferta formativa, entre
outros. Aumento do número de estudantes.

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Conceção e produção gráfica de material
informativo em diversos suportes

Cartazes, folhetos, flyers, Brochuras, Convites,
Publicidade, Outdoors, entre outros

GIC

N.º de brochuras e flyers criados

20

Comunicação e Comunidade

Transversal

Base de Dados sobre Antigos Alunos

Envio de informação sobre atividades, projetos,
eventos, merchandising do IPG

GIC e GESP

N.º de diplomados envolvidos

200

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Folheto Institucional do IPG em inglês e
espanhol

Material informativo para alunos estrangeiros

GIC e GMC

N.º de guias/catálogos editados

4

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

IPG Store

Disponibilização de Merchandising com marca IPG

GIC

N.º de propostas apresentadas

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Programa de Rádio

Divulgação de eventos no contexto académico e
disponibilização em Podcast

GIC e CI

N.º de ações de produção e difusão de
informação

5

Transversal

Preparação, organização, recção de convidados,
Sessão Solene de Abertura do Ano Académico guião da cerimónia, filmagem, protocolo e atividade
social

GIC e Gabinete da Presidência

Comunicação e Comunidade

N.º de participantes inscritos

100

N.º de atividades/ações realizadas

10

Comunicação e Comunidade

Transversal

Assessoria de Eventos

Apoio a eventos da Presidência, Unidades Orgânicas
GIC
e entidades externas

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Exposição de Fotografia

Registos sobre uma temática a designar

GIC

N.º de exposições realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Criação do Núcleo Museologico de
Tecnologias e Audiovisuais

Apresentação da proposta

GIC

N.º de propostas apresentadas

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Sessão Geral de Boas Vindas aos Novos
Alunos do IPG

Preparação, organização e receção dos alunos

GIC e Unidades Orgânicas

N.º de inscritos/participantes

100

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Comemoração do Dia da Poesia

Promover a declamação de poemas

GIC

N.º de intervenções realizadas

4

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Testemunhos Erasmus

Concepção de vídeos com depoimentos de alunos
Erasmus no IPG

GIC

N.º de edições audiovisuais/multimédia
criadas

5

Gestão das Redes Sociais

Inserção de notícias/ eventos/ informações nas redes
GIC
sociais do IPG

N.º de ações de produção e difusão de
informação

100

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

1

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

1

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Internacionalização

Internacionalização

Identificação e comunicação com novos parceiros
Celebração de protocolos de cooperação com
internacionais com áreas científicas similares às do
IES internacionais
IPG

GMC

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

35

Internacionalização

Internacionalização

Sessão de incentivo à mobilidade nacional e
Promoção de sessões informativas e de divulgação
internacional de estudantes, de docentes e de dos programas de mobilidade junto de estudantes,
não docentes do IPG
docentes e não docentes do IPG

GMC

N.º de sessões de
informação/esclarecimento realizadas

7

Internacionalização

Internacionalização

Angariação de contatos através de visitas a IES
Mobilidade de estudantes Incoming a realizar o
estrangeiras, participação em semanas internacionais GMC
seu período de mobilidade
e feiras de educação internacionais

N.º de estudantes estrangeiros no IPG

150

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade de estudantes Outgoing para
realizar o seu período de mobilidade fora do
IPG (estudos e estágios)

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de IES parceiras; participação em
semanas internacionais; visitas às IES parceiras

GMC

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

82

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Docente INcoming

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de IES parceiras; participação em
semanas internacionais; visitas às IES parceiras

GMC

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

30

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Docente Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de IES parceiras; participação em
semanas internacionais; visitas às IES parceiras

GMC

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

30

Internacionalização

Internacionalização

Promoção da integração dos estudantes em
mobilidade no IPG

Sessões semestrais de boas-vindas e acolhimento
aos novos estudantes, eventos culturais e visitas de
estudos

GMC

N.º de eventos realizados

5

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade de Não Docentes Outgoing

Sessões semestrais de boas-vindas e acolhimento
aos novos estudantes, eventos culturais e visitas de
estudos

GMC

N.º de não docentes do IPG em
programas internacionais

25

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade de Não Docentes INcoming

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de IES parceiras; participação em
semanas internacionais; visitas às IES parceiras

GMC

N.º de não docentes estrangeiros em
programas internacionais

5

1

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2020
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Serviços de Ação Social (SAS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades previstas a realizar em 2020
devem ser enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Nutrição e alimentação saudável

Aprofundar conhecimentos sobre nutrição; Guia de
alimentação saudável

Setor alimentar dos SAS e Escola Superior de
Saúde

N.º de inscritos/participantes

Organização e Gestão Interna

Transversal

Regulamento Interno das Residências

Alteração/atualização do regulamento interno

Setor de alojamento

20 de setembro de 2020

Organização e Gestão Interna

Transversal

Realização de entrevistas

Convocar para entrevista estudantes candidatos pela
Setor de bolsas de estudo
primeira vez

N.º de ações concretizadas

10%

Organização e Gestão Interna

Transversal

Análise de processos e instrução documental

Analisar processos com rendimentos advinso de
apoios socias (RSI), de modo a detetar eventuais
necessidades de outros apoios (indiretos).

N.º de ações concretizadas

50%

1

Setor de bolsas de estudo

10

31 de dezembro de 2020

