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Nota Introdutória
O Plano de Atividades é um instrumento de gestão destinado a definir a estratégia, hierarquizar
opções, programar ações e afetar e mobilizar os recursos, de elaboração obrigatória para todos os
serviços e organismos da administração central, a aprovar conjuntamente com o Orçamento e o
mapa de pessoal da instituição, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de
setembro, dos Estatutos do IPCA, homologados pelo Despacho Normativo 15/2014 (DR, 2ª série,
de 5 de novembro), com as alterações homologadas pelo Despacho Normativo 20/2015 (DR, 2ª
série, 14 outubro) e do Manual de Controlo Interno do IPCA (6ª Edição). Trata-se de um
documento estratégico que deve, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 1º do Decreto-Lei nº
183/96, de 27 de setembro, discriminar:

Objetivos a atingir
Programas a realizar
Recursos a utilizar
fig. 1 - Elementos a identificar no Plano de Atividades

O Plano de Atividades integra o processo de planeamento e constitui uma peça fundamental, a
partir da qual, se definem, para determinado período de tempo, os objetivos, a estratégia e
metodologia a seguir, assim como os meios e recursos a afetar com vista à prossecução dos
objetivos determinados, visando a programação de uma série de ações que convergem para a
concretização das suas metas. Neste contexto, para cada ação, estão definidas as atividades que
as integram.

A elaboração do Plano de Atividades é da competência conjunta do Presidente e do Administrador,
nos termos das disposições conjugadas do item iii) da alínea a) do nº 2 do artigo 38º e alínea b) do
nº 5 do artigo 39º dos Estatutos do IPCA, cabendo ao Presidente, ouvidos os órgãos competentes,
designadamente o Conselho de Gestão, apresentar a proposta de Plano Anual de Atividades ao
Conselho Geral, para aprovação. Após aprovação pelo Conselho Geral, o Plano de Atividades
fundamenta a proposta de orçamento e constitui a base do Relatório de Atividades.

Pela sua natureza de Plano, este documento deverá encarar-se simultaneamente como um
instrumento normativo, na medida em que realiza uma definição de objetivos e ações do IPCA para
2017, em concretização do quadro mais amplo definido no Plano Estratégico, mas também como
um instrumento dinâmico, flexível e aberto e, como tal, adaptável à evolução da instituição.
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1. Enquadramento institucional
1.1. Missão
Conforme definido no Plano Estratégico do IPCA (PEIPCA) para 2015/2019, a Missão representa,
em essência, o propósito ou a razão de ser de qualquer organização. Para ser clara, abrangente e
consensual ela deve ser capaz de projetar a organização no mundo e a sua visão no futuro. A
Missão permite estabelecer limites que servem de orientação na formulação de estratégias,
paradigmas de desempenho da organização em múltiplas dimensões e sugerir padrões para o
comportamento ético dos indivíduos. (PEIPCA, p.9)
A reflexão e discussão sobre a Missão do IPCA foi feita, pela primeira vez, aquando da elaboração
do primeiro Plano Estratégico, em 2008. Desde a publicação dos Estatutos do IPCA,
institucionalizou-se a missão da Instituição que está consagrada no seu artigo 2º, nº 1:
O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave é uma Instituição de Ensino Superior Público, tendo
como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, estimular a criação
cultural, a investigação e pesquisa aplicadas, e fomentar o pensamento reflexivo e humanista.
Inserido no espaço europeu de ensino superior, proporciona áreas de conhecimento para o
exercício de atividades profissionais atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a
mobilidade, a empregabilidade e as relações de reciprocidade com a Comunidade.

1.2. Valores
Em consonância com a sua Missão, e no sentido de dar uma resposta adequada a contextos de
mudança e espaços de gestão de dinâmicas locais e globais de desenvolvimento e inovação,
aproveitando as oportunidades e minimizando as ameaças, o IPCA, no âmbito do PEIPCA (p.9),
assume como fundamentais os valores previstos no artigo 2º, nº 3 dos seus Estatutos,
designadamente:
Ética, inserido numa cultura e prática humanista
Excelência, nas vertentes científica, pedagógica e de prestação de serviços à comunidade
Ensino inclusivo, inovador e flexível
Transferência e valorização do conhecimento
Competitividade e incentivo ao empreendedorismo
A constante mudança e os novos desafios dela decorrentes, a necessidade de antecipação de
situações desejadas e de adaptação organizacional representam-se em princípios que incorporam e
regem a cultura do IPCA.
Estes cinco valores inspiraram os Eixos Estratégicos apresentados no capítulo 5 do Plano
Estratégico, assim como as medidas e ações a desenvolver com vista ao sucesso no alcance da
missão, como forma de criar e manter elevados padrões éticos nas relações humanas e
profissionais.
Como tal, são também esses valores os que baseiam e norteiam o presente Plano de Atividades
para 2017.
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1.3. Estrutura Orgânica
Nos termos do disposto no artigo 14º dos Estatutos, são órgãos do IPCA o Conselho Geral, o
Presidente, o Conselho de Gestão, o Conselho Académico, o Conselho para a Avaliação da
Qualidade e o Provedor do Estudante. Na sequência da aprovação pelo Conselho de Geral das
Unidades Orgânicas do IPCA UTesp e UPraxis21, a estrutura orgânica da instituição desenvolve-se
da forma constante da Organograma aprovado pelo Despacho (PR) 8/2016, de 15 de janeiro (cfr.
fig. 2)

fig. 2 - Organograma do IPCA

O processo de elaboração e aprovação do PAIPCA desenvolve-se com a intervenção simultânea ou
sucessiva de alguns desses órgãos, conforme melhor resulta da tab. 1 infra:

Enquadramento
normativo
Art. 14º, a) e
EIPCA

Designação

Intervenção no Plano de Atividades

Conselho Geral

Aprovação (art. 16º, nº 2, e) EIPCA)

Presidente

Elaboração e apresentação ao Conselho Geral de
proposta de PAIPCA (art. 38º, nº 2, a), iii)

arts. 31º a 38º EIPCA

Conselho de Gestão

Pronúncia, sob proposta do Presidente (art. 41º, nº
1, f EIPCA)

Arts. 40º e 41º EIPCA

16º

tab. 1 - Intervenção dos órgãos estatutários do IPCA na elaboração e aprovação do PAIPCA
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1.4. Principais destinatários (stakeholders)
O IPCA é uma Instituição de Ensino Superior Pública (IES), que desenvolve a sua atividade na área
do ensino, formação e investigação, sediada na cidade de Barcelos mas com polos nas cidades de
Braga e Guimarães, com perspetivas de expansão para outros municípios, como será o caso, no
ano letivo 2017/2018, de Famalicão.
Relaciona-se, assim, desde logo com os diversos municípios por onde se estende o seu âmbito de
influência (Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão), quer na perspetiva institucional, com os
órgãos municipais de cada um, quer na perspetiva humana, com as respetivas populações.
O IPCA é um Instituto Politécnico em crescimento:


Do ponto de vista dos projetos de ensino e investigação, nomeadamente em parceria e
colaboração com outras IES nacionais e estrangeiras;



Do ponto de vista do capital humano, com o aumento anual do nº de estudantes inscritos,
que se prevê se aproximem dos 4.000 no ano letivo 2017/2018 e com o aumento do nº de
trabalhadores e colaboradores, docentes e não docentes.



Do ponto de vista físico, com a expansão do património edificado em pontos distintos da
cidade de Barcelos, quer noutras cidades, como Braga e Guimarães;

Neste contexto, sendo embora o público-alvo principal e preferencial da atividade do IPCA os
estudantes, o Plano de Atividades tem uma abrangência que vai para além deles, porque é
transversal a toda a instituição e extravasa as próprias fronteiras físicas do Campus, indo ao
encontro da população envolvente.
O Campus de Barcelos passou, no final de 2016, a comunicar diretamente, por via pedonal, com o
centro da cidade de Barcelos, através de um passadiço pedonal construído pelo município de
Barcelos (Passadiço do Patarro) sendo expectável que, num futuro próximo, a população da cidade
passe a interagir mais proximamente com a comunidade académica, estreitando os laços entre o
IPCA a comunidade.
Também no centro da cidade de Barcelos se prevê um estreitamento dos laços com a comunidade,
através da ligação à nova Escola Superior de Design que se instalará no edifício da antiga Escola
Primária Gonçalo Pereira. O projeto concebido pela equipa de projetistas do IPCA reservou um
espaço de convívio, na parte posterior da Escola, apta a receber a comunidade, num espaço de
convívio e lazer, que permita também conhecer o interior da Escola.
Antevendo essa realidade, o PAIPCA 2017 prevê uma série de medidas tendentes ao acolhimento
dessa população envolvente, como a criação de percursos pedonais e cicláveis e de espaços de
refeição ao ar livre, no interior do Campus de Barcelos e daquele espaço de convívio na futura
Escola Superior de Design.
Internamente, o Plano de Atividades é transversal a toda a instituição, dirigindo-se a todos os que
nela trabalham, independentemente do vínculo jurídico, natureza ou localização das funções. Todas
as Escolas, Unidades e Serviços são, assim, destinatários do Plano de Atividades, que abrange
trabalhadores e colaboradores, docentes e não docentes.
Todos esses destinatários (stakeholders) internos e externos, participam, em conjunto, na
prossecução dos objetivos estratégicos que contribuirão, no ano de 2017, para o cumprimento da
Missão do IPCA e da Visão estratégica definida para o período temporal 2015-2019. Importa, por
isso, identificá-los e desenhar um planeamento que vá ao encontro das necessidades identificadas
e das interações pretendidas com cada um desses stakholders (cfr. tab.2)
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Principais Destinatários (Stakeholders)
Dirigentes
Docentes
Internos
Trabalhadores não docentes e colaboradores
Estudantes
População em geral
Potenciais estudantes
Estudantes Estrangeiros
Parceiros Estratégicos
Externos

Outras Instituições
estrangeiras

de

Ensino

nacionais

e

Outras
Entidades
Públicas
(municípios,
associações, entidades tutelares e inspetivas)
Tecido empresarial local
Outros terceiros que se relacionam com o IPCA
tab. 2 - Principais stakeholders da atividade do IPCA
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2. Objetivos e Estratégias
2.1. Visão Estratégica
O conceito de Visão engloba em si a explicitação do que os seus intervenientes visualizam para a
organização. Se por um lado, a Missão nos identifica e é orientadora, a Visão estabelece quem
desejamos ser. Deverá, por isso, ser inspiradora e tão ambiciosa como realista.
A Visão do IPCA tem a ver, essencialmente, com as seguintes proposições assumidas para 2019 e
que, no geral, se aproximam à visão que já estava definida no plano estratégico 2011/2015 (tab.
3)

Visão definida no PEIPCA 2015-2019
Oferta formativa adequada às necessidades da sociedade e das pessoas, conduzindo a um aumento da procura,
apesar do contexto difícil que pode prejudicar o alcance deste indicador. A taxa de empregabilidade aumentou,
estando acima da média nacional da empregabilidade dos diplomados de licenciatura e possuidores do título de
técnico superior profissional
Melhorou-se a política da Qualidade do IPCA. As metodologias de ensino são adequadas e enfatizam a
aprendizagem e a formação ao longo da vida. A qualidade dos cursos é reconhecida pela agência de avaliação e
acreditação do ensino superior (A3ES). As atividades de I&D evoluíram e promoveu-se a interligação da
investigação com o ensino
Centros de Investigação e respectivas linhas, especialmente vocacionados para responder a solicitações
externas, existindo um centro por departamento envolvendo todo o corpo docente a tempo integral

Promoveu-se a transferência de tecnologia, a difusão e a valorização do conhecimento, assim como o
empreendedorismo e a criação do próprio emprego
Corpo docente e não docente com qualificações adequadas ao cargo ou função, e motivado, produto da
implementação de um sistema de gestão e desenvolvimento humano, que coloca as pessoas no centro da
instituição
O Intercâmbio e cooperação desenvolveu-se entre países da UE e países terceiros, especialmente com o Brasil,
reforçando-se e criando-se parcerias e alianças estratégicas imprescindíveis para a expansão da instituição a
nível internacional, propiciando a mobilidade e a interculturalidade, incluindo a dupla titulação

Marca IPCA reconhecida e consolidada
Cultura digital, estando massificada a utilização de um sistema integrado de informação que facilita a obtenção
de outputs quase em tempo real. Toda a informação circula em formato digital
As unidades e os serviços do IPCA estão focalizados na sua área de competência
tab. 3 - Visão definida no PEIPCA 2015-2019
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2.2. Eixos Estratégicos
O Plano de Atividades deve traduzir-se numa concretização de objetivos e medidas
alinhados com os eixos estratégicos definidos no Plano Estratégico da instituição (cfr.
tab. 4) que se entenda deverem ser prosseguidos no ano seguinte.
Nesse contexto, decorridos dois anos desde o início de vigência do Plano Estratégico e
faltando dois anos para o seu termo, vivendo-se, portanto, o seu período central de
execução, deverá haver uma intervenção transversal a todos os eixos estratégicos
definidos, porquanto tal é crucial para que se atinja, em 2019, o ponto definido na Visão.

Eixos estratégicos e medidas/ações PEIPCA 2015-2019
EIXOS
ESTRATÉGICOS

1. Ensino e
Aprendizagem

MEDIDAS/AÇÕES
Adequar a oferta formativa de licenciatura à procura de formação superior e de
aprendizagem ao longo da vida
Adequar a oferta formativa de mestrado à procura de formação avançada;
Adequar a oferta formativa de cursos Técnicos Superiores Profissionais à procura de
formação técnica superior e de acordo com as necessidades de mercado
Promover a oferta de cursos de pós-graduação e de curta duração, em articulação com
as necessidades do mercado e da comunidade académica (incluindo antigos
estudantes)
Promover a integração e a interdisciplinaridade curricular bem como o uso de
metodologias ativas de aprendizagem e ensino à distância
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono escolar
Desenvolver um sistema interno de garantia da qualidade, que promova a melhoria
dos processos e a medida do desempenho e do progresso institucional

2. Investigação,
Inovação e
Transferência do
conhecimento

Criar e dinamizar centros de I&Di multidisciplinares nos domínios de especialização do
IPCA, alinhados e articulados com as áreas disciplinares dos departamentos e
orientados para a produção e transferência de tecnologia e valorização de
conhecimento
Promover a participação ativa dos docentes do IPCA em redes de cooperação na área
de I&D, a nível nacional e internacional, que fomentem a produção e transferência de
conhecimento
Estimular o registo de patentes e disseminar o conhecimento e a investigação
produzida nos domínios de especialização do IPCA

3. Sociedade,
empregabilidade e
empreendedorismo

Dinamizar a unidade PRAXIS21 conforme os objetivos estabelecidos na candidatura ao
ON2 – Eixo prioritário 1 – Competitividade, inovação e conhecimento
Promover o emprego, o empreendedorismo e a ligação dos estudantes às empresas
Dinamizar a atividade do CIED na região através do cumprimento do plano de
atividades e do aumento do número de antenas

4.
Internacionalização

Garantir o acesso a programas que promovam a mobilidade nacional e internacional de
estudantes, docentes, trabalhadores e investigadores do IPCA
Aumentar as parcerias estratégicas com instituições e protocolos com empresas
Captar estudantes internacionais para os cursos de TESP, licenciatura e mestrado do
IPCA
Criar e dinamizar a Escola de Verão que organiza e realiza programas de formação de
Verão nas áreas de intervenção do IPCA, de âmbito nacional e internacional

5. Estudantes

Aumentar e melhorar os apoios sociais concedidos aos estudantes, seja através do
apoio social direto (fundo de emergência, loja social, etc.), seja através do aumento do
nº de serviços de apoio social disponibilizados ou do aumento do número de bolsas
concedidas, seja através de uma maior capacidade de resposta aos pedidos de bolsa
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Eixos estratégicos e medidas/ações PEIPCA 2015-2019
EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES
apresentados
Aumentar o número de protocolos com as empresas e entidades, com vista a
aumentar o serviço de transporte disponibilizado, e o número de prémios de mérito,
bem como aumentar os protocolos com os grupos académicos do IPCA
Dar resposta aos pedidos de alojamento dos estudantes nacionais e estudantes
internacionais em mobilidade ou no âmbito de protocolos institucionais

6. Recursos
humanos

Garantir a qualificação do corpo docente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo
RJIES e pela A3ES, e do corpo não docente em função do perfil e das competências
adequadas ao posto de trabalho
Criar e executar um plano anual de formação (interna e externa) que permita
responder às necessidades de formação do pessoal não docente
Promover o bom ambiente organizacional, através da flexibilização, da motivação e da
criação das condições de trabalho adequadas, bem como realizar atividades
socioculturais, de carácter lúdico, que fomentem o convívio entre os trabalhadores do
IPCA e entre estes e a comunidade académica

7. Recursos
financeiros

Promover a accountability e a gestão criteriosa dos recursos financeiros disponíveis,
controlando a execução orçamental e financeira, por grandes projetos, e apurando os
desvios existentes, bem como promovendo o aumento das receitas próprias
Implementar um sistema de contabilidade analítica e controlo e de auditoria interna
em todas as unidades orgânicas com vista ao aumento da eficiência e qualidade dos
processos internos

8. Infraestruturas

Criar e apetrechar as infraestruturas de ensino e investigação adequadas às necessidades dos
estudantes, designadamente o edifício da EST e da Biblioteca, o edifício destinado à ESD e os
centros de estudos técnicos superiores profissionais
Criar, aumentar e melhorar as infraestruturas destinadas ao apoio social, desportivo, cultural e ao
acesso ao campus
Manter um sistema eficiente de gestão, manutenção, conservação e atualização do património,
incluindo equipamentos escolares e informáticos

9. Comunicação e
imagem
institucional

Implementar a estratégia e o plano de comunicação externa com vista a uma maior visibilidade e
notoriedade da marca “IPCA”
Desenvolver um sistema de informação em rede que facilite a comunicação interna e permita a
produção de informação de apoio à gestão e à tomada de decisão

10. Governação e
organização
interna

Articular com as unidades orgânicas a elaboração do seu plano estratégico, tendo como referencial
o plano estratégico do IPCA, incentivando à participação da comunidade interna, e proceder à
avaliação do desempenho alcançado
Criar novas unidades, nomeadamente uma Escola Superior nas áreas da Hotelaria, Restauração e
Turismo e a unidade dos cursos Técnicos Superiores Profissionais, em articulação com as restantes
unidades e serviços do IPCA e com a comunidade externa
Obter a certificação pela A3ES do Sistema Interno de Garantia da Qualidade e divulgar indicadores
de desempenho no site do IPCA
tab. 4 - Eixos estratégicos e medidas/ações PEIPCA 2015-2019
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3. Objetivos Operacionais e estratégia a adotar para a sua
concretização em 2017
3.1. Programas e Atividades
Nesta sede, o Plano de Atividades define as principais linhas de ação e os objetivos a atingir. Tratase, em suma, de concretizar objetivos estratégicos específicos, por referência a cada um dos eixos
estratégicos definidos no PEIPCA, concretização que é realizada pelos diversos intervenientes no
processo estratégico do IPCA.

Assim:
A concretização de cada um dos Eixos Estratégicos definidos no PEIPCA 2015-2019 compete a
diferentes Promotores, de acordo com a sua vocação específica para a prossecução de cada uma
das áreas. Nesse contexto, foi solicitada e fornecida informação por cada um desses intervenientes
de acordo com o esquema de distribuição definido na tab. 5 infra:

Eixos Estratégicos PEIPCA

Promotor Ações

1: Ensino e Aprendizagem

Escolas, UTeSP e GAQ

2. Investigação, Inovação e Transferência do
conhecimento

Escolas, UTesP e UPraxis21

3. Sociedade, empregabilidade e
empreendedorismo

UPraxis21

4. Internacionalização

UPraxis21 (GRI)

5. Estudantes

Serviços de Ação Social

6. Recursos humanos

Serviços Centrais

7. Recursos financeiros

Serviços Centrais

8. Infraestruturas

Serviços Centrais

9. Comunicação e imagem institucional

Serviços Centrais

10. Governação e organização interna

Serviços Centrais

tab. 5 - Promotores das ações por eixo estratégico do PEIPCA
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3.1.1. IPCA/Serviços Centrais
O IPCA é uma instituição de ensino superior jovem e inovadora, com preocupações no campo da
responsabilidade intergeracional, vocacionada para a proteção do ambiente e a promoção de estilos
de vida saudáveis. Pretende desenvolver a sua atividade em espaços físicos pensados para o
utilizador: seguros e monitorizados, integrados no ambientes envolvente, adaptados ao
desenvolvimento de atividades laborais e lúdicas com respeito pela saúde dos utilizadores a
adaptados a pessoas com mobilidade condicionada ou diminuída. Nesse contexto, em 2017, a
atividade dos Serviços Centrais do IPCA desenvolver-se-á ao longo dos três vetores essenciais que
se constituem como as linhas tónicas da instituição:

O vetor IPCA VERDE, que ambiciona deixar uma pegada ecológica, através da criação de
instalações eco-friendly, em que o consumo de energias fósseis e esgotáveis seja reduzido ao
mínimo e em que sejam preservadas as características naturais do ecossistema envolvente. Assim,
prevê-se a instalação de um sistema de autoprodução de energia elétrica e o consumo exclusivo,
para abastecimento e manutenção dos edifícios do Campus de Barcelos, de água dos poços. Por
outro lado, a escolha dos materiais utilizados na criação de infraestruturas no Campus obedecerá
sempre a critérios ecológicos e de eficiência energética, privilegiando-se os que não impliquem a
impermeabilização do solo (como os relvados e o betão poroso permeável) e os que se mostrem
capazes de aumentar ou melhorar o comportamento geotérmico dos edifícios. Continuará a
privilegiar-se a circulação pedonal e ciclável, aumentando os percursos pedestres e ciclovia, criados
em 2016, com a criação de novos percursos e espaços de lazer ao ar livre e com a disponibilização
de bicicletas para estudantes e trabalhadores.

O vetor IPCA SAUDÁVEL, que aspira a ambientes de trabalho saudáveis, com condições propícias
ao exercício das diversas atividades laborais, docentes e não docentes, nas melhores condições
possíveis à promoção da saúde humana. A circulação de indivíduos com mobilidade concionada ou
diminuída é igualmente uma preocupação essencial, numa instituição que se pretende inclusiva e
promotora de condições de igualdade para todos os utilizadores. Pretende-se, neste domínio,
promover a criação de condições propícias ao desenvolvimento de um trabalho produtivo, criativo,
eficiente e eficaz. No ano de 2016, foi implementado o Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no
Trabalho. Para além de responder a uma obrigatoriedade legal, a implementação deste Serviço
pretende ir mais além, criando, durante o ano de 2017, as condições essenciais para que, em
2018, o IPCA possa obter a certificação de Empresa Saudável, sendo, com isso, a primeira IES do
país a obter tal certificação.

O vetor IPCA SEGURO, nos termos do qual se pretende prover o Campus de condições de
segurança e monitorização que permitirão a utilização dos espaços com à vontade, a qualquer hora
do dia ou da noite. Sendo o IPCA uma instituição aberta ao exterior, acessível em diversos pontos,
todo o Campus estará coberto com dispositivos avançados de videovigilância e dispositivos antiintrusão, já instalados em 2016 e, a partir de 2017, contará ainda com alguns dispositivos de
acesso condicionado ao interior do Campus, através da colocação, nos principais parques de
estacionamento, de barreiras de controlo eletrónico, transponíveis através da aproximação de
cartão com chip. Todo o sistema eletrónico será controlado através de uma equipa de vigilância
humana, que ficará localizada em edifício próprio, localizado cerca da na nova entrada principal do
Campus, após a conclusão do novo acesso carral construído pelo município de Barcelos.

Os Serviços Centrais do IPCA estão vocacionados para a concretização, sobretudo dos Eixos
Estratégicos 6. a 10. do PEIPCA. Prevêem-se, para sua concretização, em 2017, intervenções a
diversos níveis, conforme melhor resulta do elenco das atividades previstas que constam da tab.
6.
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/Serviços Centrais
EIXO ESTRATÉGICO

MEDIDAS/AÇÕES (PEIPCA)

6. Recursos humanos

22. Criar e executar um plano anual de formação (interna e externa) que
permita responder às necessidades de formação do pessoal não docente
23. Promover o bom ambiente organizacional, através da flexibilização, da
motivação e da criação das condições de trabalho adequadas, bem como
realizar atividades socioculturais, de carácter lúdico, que fomentem o
convívio entre os trabalhadores do IPCA e entre estes e a comunidade
académica

OBJETIVOS 2017 PAIPCA

AÇÃO

META

Consolidar o funcionamento eficiente do Serviço de
Higiene e Segurança no Trabalho, instalado em agosto
de 2016

janeiro a
dezembro

Promover iniciativas de team building

janeiro a
dezembro (2)

Realizar ações de motivação e coaching

janeiro e junho
(2)

Fornecer consultas médicas e realização de MCDT
básicos em contexto laboral

até dezembro

Realizar o diagnóstico médico de todo o pessoal
docente e não docente do IPCA

janeiro a
dezembro

Dar formação sobre o novo programa de gestão da
assiduidade

janeiro a março

Marcar e alterar férias unicamente no programa
informático

a partir de março

Justificar faltas unicamente no programa informático

a partir de março

Diálogo entre trabalhador e chefias através do
programa informático

a partir de março

Criar e manter uma base de dados, atualizada
mensalmente, de todos os trabalhadores docentes e
não docentes

janeiro a
dezembro

Enviar mensalmente informação sobre contratos
celebrados com impacto financeiro à DAF

janeiro a
dezembro

Analisar trimestralmente as necessidades de
atualização do mapa de pessoal e elaborar propostas
de alteração

janeiro a
dezembro

OP 1

Promover a saúde e o bem-estar
da comunidade interna do IPCA

OP 2

Promover a saúde e diminuir o
absentismo por doença

OP 3

Tornar mais útil, eficiente e
eficaz a informação sobre
assiduidade, tempos de trabalho
e não trabalho, justificação de
ausências, marcação e gestão
de férias

OP 4

Tornar mais eficiente e eficaz a
produção de informação de
gestão em matéria de RH
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OP 5

Promover a formação dos
trabalhadores e colaboradores

Ações de Formação em SNC-AP

janeiro a março1

Ações de Formação sobre o Manual de Controlo
Interno (6ª edição)

janeiro a março1

Ações de Formação sobre programa de gestão de
assiduidade (dirigentes e funcionários)

janeiro a março2

Ações de formação no âmbito do SHSST (postura e
ergonomia)

janeiro a junho1

Ações de formação no âmbito do SHSST (Suporte
Básico de Vida)

janeiro a
dezembro1

Ações de formação no âmbito do SHSST (adoção de
hábitos de trabalho saudáveis)

abril1

Ações de formação no âmbito das medidas de
autoproteção contra incêndios

janeiro a
dezembro1

EIXO ESTRATÉGICO

MEDIDAS/AÇÕES (PEIPCA)

7. Recursos financeiros

24. Promover a accountability e a gestão criteriosa dos recursos financeiros
disponíveis, controlando a execução orçamental e financeira, por grandes
projetos, e apurando os desvios existentes, bem como promovendo o
aumento das receitas próprias
25. Implementar um sistema de contabilidade analítica e controlo e de
auditoria interna em todas as unidades orgânicas com vista ao aumento da
eficiência e qualidade dos processos internos

OBJETIVO 2017 PAIPCA

AÇÃO

META

OP 1

Realizar uma auditoria interna, pelo Fiscal Único, aos
procedimentos financeiros

janeiro a março

Elaborar relatórios mensais da execução orçamental e
submeter ao conselho de gestão

12/ano

Realizar uma avaliação interna dos procedimentos
financeiros, do ponto de vista da eficiência e eficácia

março a maio

Realizar uma avaliação anual do Manual de Controlo
Interno, promovendo a introdução das alterações que
resultem das auditorias internas promovidas pelo
Fiscal Único

junho

Ser entidade-piloto na aplicação do SNC-AP

Janeiro

Instituir o diálogo direto e bidirecional entre o
Programa de Gestão de RH e o Primavera Sofware

Janeiro/dezembro

Reforçar a accountability e a
transparência

OP 2

Melhorar a dinâmica e
flexibilidade dos procedimentos

OP 3

Ser pioneiro na aplicação das
novas regras da Normalização
Contabilística na Administração
Pública
OP 4

Melhorar a relação entre a
informação de RH e a
informação financeira,
promovendo maior eficiência e
transparência no processamento
de remunerações e
complementos salariais
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OP 5

Tornar mais eficiente e eficaz a
informação de gestão em
matéria financeira

Promover o controlo e gestão do património móvel do
IPCA através da identificação eletrónica (leitura de
códigos de barras) em todo o mobiliário

Maio

EIXO ESTRATÉGICO

MEDIDAS/AÇÕES (PEIPCA)

8. Infraestruturas

26. Criar e apetrechar as infraestruturas de ensino e investigação
adequadas às necessidades dos estudantes, designadamente o edifício da
EST e da Biblioteca, o edifício destinado à ESD e os centros de estudos
técnicos superiores profissionais
27. Criar, aumentar e melhorar as infraestruturas destinadas ao apoio
social, desportivo, cultural e ao acesso ao campus
28. Manter um sistema eficiente de gestão, manutenção, conservação e
atualização do património, incluindo equipamentos escolares e informáticos

OBJETIVO 2017 PAIPCA

AÇÃO

META

Construção da nova Escola Superior de Tecnologia

janeiro a
dezembro2

Reconstrução da nova Escola Superior de Design

NA2

Continuação da construção de arranjos exteriores no
Campus: novo acesso pedonal, novas instalações para
a equipa de Segurança e material de videovigilância,
nova sinalética interior, instalação de zonas
ensombradas nos parques de estacionamento

janeiro a
dezembro

Anexar ao Campus o terreno adjacente a
Norte/Nascente, sito na Rua do Carregal (CM 1069),
da União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila
Frescainha (São Martinho e São Pedro), para
construção de novas infraestruturas, nomeadamente
um novo acesso ao Campus e estacionamento

NA3

Colocar novo revestimento exterior em capotto na ESG

maio a agosto

Implementar um plano de autoprodução de energia
elétrica através de painéis solares

janeiro/fevereiro

Construir um novo parque de estacionamento com
lugares para PMC

março/abril

Finalizar o levantamento diagnóstico das necessidades
de adequação do Campus de Barcelos a PMC, iniciado
em 2016

janeiro

Realizar uma empreitada de ampliação da Residência
de Estudantes, sita no centro da cidade de Barcelos

junho

OP 1

Aumentar e melhorar as
instalações destinadas à oferta
formativa (Escolas e Polos)

OP 2

Melhorar a eficiência energética
dos edifícios e equipamentos

OP 3

Adequar os espaços às
necessidades especiais de
pessoas com mobilidade
condicionada
OP 4

Reforçar a oferta de
infraestruturas residenciais aos
estudantes
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OP 5

Adequar os espaços ao vetor
IPCA Verde

OP 6

Adequar os espaços de trabalho
ao vetor IPCA Saudável

OP 7

Adequar os espaços ao vetor
IPCA Seguro

Instalar um sistema de rega automática totalmente
abastecido por água do poço

abril

Realizar um diagnóstico de luminescência e promover
a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas
de baixo consumo

janeiro a
dezembro

Instalar de um sistema de autoprodução de energia
elétrica através de painéis solares

maio

Criar e manter uma horta urbana, de utilização
coletiva

dezembro

Consolidar o Serviço de Higiene e Segurança no
Trabalho (SHST), instalado pela 1ª vez no IPCA em
agosto de 2016

janeiro a
dezembro

Realizar o diagnóstico de ergonomia e ilunimação dos
gabinetes de trabalho

abril

Adequar os espaços de trabalho às normas de higiene
e segurança no trabalho, no âmbito do SHST

julho

Criar condições no património edificada e a edificar
para obtenção, em 2018, da certificação "Empresa
Saudável"

janeiro a
dezembro

Colocar barreiras de acesso condicionado aos
principais parques de estacionamento, acessíveis por
aproximação de cartão

maio

Instalar câmaras de videovigilância à entrada dos
novos parques de estacionamento (espaço ESD e
terreno adjacente)

maio a outubro

Construir uma nova central para instalação da equipa
de vigilância humana e equipamentos de
videovigilância e comunicação

setembro

EIXO ESTRATÉGICO

MEDIDAS/AÇÕES (PEIPCA)

9. Comunicação e imagem
institucional

29. Implementar a estratégia e o plano de comunicação externa com vista a
uma maior visibilidade e notoriedade da marca “IPCA”
30. Desenvolver um sistema de informação em rede que facilite a
comunicação interna e permita a produção de informação de apoio à gestão
e à tomada de decisão

OBJETIVO 2017 PAIPCA

AÇÃO

META

Promover e agendar a presença do IPCA em feiras
educativas para divulgação da oferta - 4UM

abril

Promover e agendar a presença do IPCA em feiras
educativas para divulgação da oferta - Feira de
Artesanato de Barcelos

agosto

Promover e agendar a presença do IPCA em feiras
educativas para divulgação da oferta (Expo Barcelos)

outubro

Gerir eficazmente o site do IPCA e as redes sociais
(Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, You Tube, Flickr,
Issue, Soundcloud)
I

Presença em
todas as redes
referidas até
agosto

Elaborar e concretizar o Plano de Comunicação do
IPCA para cada ano letivo

janeiro a
dezembro

OP 1

Aumentar a visibilidade da
marca IPCA

OP 2

Melhorar a comunicação externa

OP 3

Melhorar a comunicação interna
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Divulgar internamente notícias relativas ao IPCA

janeiro a
dezembro

Assegurar a divulgação das decisões de gestão com
eficácia interna na instituição

janeiro a
dezembro

Implementar uma Aplicação para telemóvel para
comunicação com os estudantes e gestão das diversas
atividades dos estudantes (UNICOM IPCA)

agosto

EIXO ESTRATÉGICO

MEDIDAS/AÇÕES (PEIPCA)

10. Governação e
organização interna

31. Articular com as unidades orgânicas a elaboração do seu plano
estratégico, tendo como referencial o plano estratégico do IPCA,
incentivando à participação da comunidade interna, e proceder à avaliação
do desempenho alcançado
32. Criar novas unidades, nomeadamente uma Escola Superior nas áreas da
Hotelaria, Restauração e Turismo e a unidade dos cursos Técnicos
Superiores Profissionais, em articulação com as restantes unidades e
serviços do IPCA e com a comunidade externa
33. Obter a certificação pela A3ES do Sistema Interno de Garantia da
Qualidade e divulgar indicadores de desempenho no site do IPCA

OBJETIVO 2017 PAIPCA

AÇÃO

META

Elaborar Planos Estratégicos Sectoriais alinhados com
o PEIPCA 2015-2019 e com o PAIPCA 2017

janeiro a março

Elaborar o Plano de Atividades 2018 por Escola,
Unidade ou Serviço, com participação dos dirigentes e
trabalhadores

junho a agosto

Promover reuniões gerais de trabalhadores não
docentes com periodicidade semestral

janeiro e junho
(2)

Rever o SIADAP em alinhamento com o PEIPCA e com
o QUAR

março

Alterar a natureza jurídica do IPCA para o regime
fundacional

Dependente de
aprovação pelo
MCTES

OP 1

Promover uma gestão
participada e transparente

OP 2

Promover a avaliação do
desempenho individual, sectorial
e organizacional
OP 3

Flexibilizar o modelo de
governação e a estrutura
organizacional

tab. 6 - Atividades Planeadas IPCA/Serviços Centrais
A empreitada de construção da Escola Superior de Tecnologia foi consignada em 20 de setembro de 2016, sendo o prazo de execução
previsto no procedimento de empreitada de obra pública de 540 dias (cláusula 9ª, nº 1 do caderno de encargos), o ano de 2017 será
inteiramente ocupado com a execução da empreitada, que não terminará antes de 2018.
2
A reconstrução da Escola Primária Gonçalo Pereira para reconversão em Escola Superior de Design do IPCA é um projeto que se
desenvolve em parceria com o município de Barcelos, sendo a empreitada promovida pelo município, pelo que a concretização do
objetivo fica condicionada a esse fator externo.
3
A concretização do objetivo de aquisição de património imobiliário fica condicionada à obtenção dos necessários pareceres e
autorizações externos.
1
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3.1.2. Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ)
Nos termos do disposto no nº6 do artigo 44º EIPCA, o GAQ tem como função principal prestar
apoio ao Conselho para a Avaliação e Qualidade na elaboração, implementação e monitorização dos
processos de avaliação e qualidade, tendo como principais competências apoiar a implementação
da política da qualidade do IPCA, apoiar os processos de autoavaliação e de avaliação externa do
IPCA, colaborar na organização dos processos de acreditação prévia de novos ciclos de estudos e
submetê-los à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, construir bases de dados,
indicadores de gestão e dados estatísticos, elaborando relatórios periódicos sobre o desempenho
do IPCA e das suas unidades orgânicas, no âmbito da política da qualidade, analisar, propor e
acompanhar a melhoria dos processos e procedimentos organizacionais, coordenar a aplicação dos
questionários de avaliação pedagógica aos estudantes, processar e analisar os dados recolhidos e
elaborar os respetivos relatórios, divulgar periodicamente relatórios de avaliação da qualidade dos
serviços, assegurar um sistema de informação e meios de divulgação dos processos de garantia da
qualidade no IPCA e, em geral, realizar as demais atividades inerentes à definição, monitorização e
implementação da política da qualidade do IPCA.

/Gabinete de Avaliação e Qualidade
EIXOS ESTRATÉGICOS

1: Ensino e Aprendizagem

OBJETIVO 2017

Promover a melhoria contínua
dos processos de ensino e
aprendizagem e o sucesso
escolar

MEDIDAS/AÇÕES
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono
escolar
Desenvolver um sistema interno de garantia da qualidade, que promova a
melhoria dos processos e a medida do desempenho e do progresso
institucional
AÇÃO

META

Lançamento de plataforma para verificação/análise dos
registos de assiduidade, com o objetivo de monitorizar e
sinalizar situações de abandono escolar precoce.

Em
funcionamento
em 2017

Elaboração de Plano de Formação Pedagógica para
Docentes

2017

Realização de Workshops para a ‘Inovação e Melhoria do
Ensino e Aprendizagem’

2/ano

Taxa de sucesso escolar 1º ciclo

Mín. 70%

Revisão do Manual da Qualidade

2017/2018

Revisão dos procedimentos e modelos em vigor para
avaliação do processo de ensino e aprendizagem (em
concreto autoavaliação das unidades curriculares e
autoavaliação dos cursos)

2017/2018

Acompanhamento dos processos de avaliação/acreditação
por parte da A3ES

NA

Acompanhamento dos processos de pedido de acreditação
de Novos Ciclos de Estudos à A3ES

NA

tab. 7 - Atividades Propostas GAQ/2017
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3.1.3. Escola Superior de Gestão (ESG)
A Escola Superior de Gestão foi a primeira Escola do IPCA. Iniciou a sua atividade pedagógica em
1996 com dois cursos de licenciatura (Contabilidade Empresarial e Contabilidade e Finanças
Públicas), como resposta à necessidade de formação especializada na área científica da
contabilidade. Desde então, 20 anos decorridos, a oferta formativa da Escola cresceu, melhorou e
atualizou-se, num esforço de adequação às necessidades da região e do mercado de trabalho.
Neste momento, a ESG oferece 8 cursos de mestrado, dos quais 2 em consórcio com a Associação
de Politécnicos do Norte (APNOR) e 1 em associação com o Politécnico do Porto, num esforço de
maximização da utilização de recursos especializados das diferentes instituições como vantagem
competitiva. Disponibiliza 7 cursos de licenciatura, a maioria em horário laboral e pós-laboral,
oferecendo ainda, desde 2010, um curso de licenciatura em Gestão Pública em ensino à distância
e, desde 2014, também Cursos Técnicos Superiores profissionais (Tesp).
Com cerca de 2500 estudantes a Escola Superior de Gestão é hoje reconhecida por formar
profissionais nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Finanças, Gestão Bancária e Seguros, Gestão
de Atividades Turísticas, Gestão Pública e Solicitadoria incentivando a participação dos seus
estudantes em projetos de intercâmbio internacional.
A atividade de investigação da escola está estruturada em diferentes Centros de Investigação: o
Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) e o Centro de Investigação Jurídica
Aplicada (CIJA), participando ainda na Unidade de Investigação Aplicada à Gestão (UNIAG) do
consórcio APNOR, todos voltados para projetos de investigação aplicada e ainda para a prestação
de serviços.

a) Oferta Formativa4

Oferta Formativa 2017
Auditoria – 6ª ed.
Contabilidade e Finanças – 7ªed.
Fiscalidade – 8ª ed.
MESTRADOS

Gestão Autárquica – 4ª ed.
Gestão das Organizações – 9ª ed.
Gestão do Turismo – 2ª ed.
Solicitadoria
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Contabilidade (regime diurno)
Contabilidade (regime pós-laboral)
Finanças (regime diurno)
Fiscalidade (regime diurno)
Fiscalidade (regime pós-laboral)
Gestão Bancária e Seguros (regime diurno)

Licenciaturas

Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral)
Gestão de Atividades Turísticas (regime diurno)
Gestão de Atividades Turísticas (regime póslaboral)
Gestão Pública (ensino a distância)
Gestão Pública (diurno)
Solicitadoria (regime diurno)
Solicitadoria (regime pós-laboral)
Fiscalidade – 9ª ed.

PósGraduações

Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas – 2ª ed
Área da Contabilidade e Fiscalidade
Área do Direito

Cursos Breves

Área da Gestão
Área do Turismo e Marketing

tab. 8 - Oferta Formativa da ESG para 2017
4

A oferta formativa de cursos técnicos superiores profissionais consta da oferta formativa da UTeSP, nas páginas 37.
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b) Atividades propostas:
As atividades propostas pela Escola Superior de Gestão enquadram-se na densificação,
para o ano de 2017, dos Eixos Estratégicos nº 1 - Ensino e Aprendizagem e 2 Investigação, Inovação e Transferência do Conhecimento, nos termos em que vem
definido no PEIPCA 2015-2019 (cfr. tab. 9)

EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES
1.
2.
3.

1: Ensino e
Aprendizagem

4.
5.
6.

Adequar a oferta formativa de licenciatura à procura de formação
superior e de aprendizagem ao longo da vida
Adequar a oferta formativa de mestrado à procura de formação
avançada;
Adequar a oferta formativa de cursos Técnicos Superiores Profissionais à
procura de formação técnica superior e de acordo com as necessidades
de mercado
Promover a oferta de cursos de pós-graduação e de curta duração, em
articulação com as necessidades do mercado e da comunidade
académica (incluindo antigos estudantes)
Promover a integração e a interdisciplinaridade curricular bem como o
uso de metodologias ativas de aprendizagem e ensino à distância
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono
escolar

OBJETIVO 2017

AÇÃO

META

Implementar os novos
planos de estudos das
licenciaturas em GBS e FIN
(aprovados pela A3E’s)

Adequação dos programas das unidades curriculares às
necessidades do mercado

Até dez.
2017

Reestruturação curricular
da Licenciatura em
Fiscalidade

Adequação da estrutura curricular às necessidades do mercado e
à procura dos estudantes

Até dez.
2017

Colocar em funcionamento
o Ctesp de Gestão
Hoteleira

Definição do local de funcionamento e identificação do corpo
docente

Até set.2017

Colocar em funcionamento
o Ctesp de Restauração e
Bebidas

Definição do local de funcionamento e identificação do corpo
docente

Até set.2017

Reestruturação curricular
do Ctesp de Exportação e
Logística

Adequação da estrutura curricular às necessidades do mercado e
à procura dos estudantes

Até set.2017

Colocar em funcionamento
o novo plano curricular do
Ctesp de Apoio à Gestão

Aprovação pela DGES da proposta aprovada em CTC da ESG

Até set.2017

Constituir o Comité Consultivo da ESG

Até julho de
2017

Participar na Job Shop IPCA

Até julho de
2017

Incrementar a relação com
o mercado e as empresas
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES
Participação no 3.º Portugal’s Future Hoteliers Summit

novembro de
2017

Realização de cursos breves de formação executiva nas
diferentes áreas de atuação da ESG destinados à atualização de
profissionais

Cursos de curta duração

Realização de cursos breves destinados aos estudantes para
reforço das competências transversais
Realização de 3 edições de cursos de preparação para o exame
de acesso à OCC

Ao longo do
ano de 2017

Realização de 1 edição de curso de preparação para o exame de
acesso à OSAE

Seminários e conferências

Seminários com oradores convidados nos diferentes cursos de
mestrados da ESG
Aulas abertas com oradores convidados nos diferentes cursos de
licenciatura da ESG

Até dez.
2017

Incremento resultados dos
exames de acesso à OCC

No âmbito da celebração do dia do curso de Contabilidade
Concurso “Quem quer ser contabilista”

Até julho de
2017

Incremento do
Empreendedorismo Social

No âmbito da UC de Fundamentos de Gestão será dinamizada a
participação dos estudantes nos projetos “Operação Nariz
Vermelho”, “Campanha de recolha de material didático para
Moçambique”, “Vamos apadrinhar uma criança”.

Até julho de
2017

Dia da ESG e do ex aluno

julho 2017

Exposição alusiva à História da Contabilidade no âmbito do dia do
Curso

Até julho de
2017

Semana da Solicitadoria

15 a 20 de
maio 2017

Organização do Encontro Nacional de Estudantes de Solicitadoria

20 a 22 de
Abril 2017

PG em Direito da Propriedade Industrial
PG em Controlo de Gestão e Finanças Empresariais
PG em Marketing Digital

Até setembro
2017

Eventos

Criação de novas PG’s
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES

Visitas de Estudo

Visita de estudo à Primavera BSS dos cursos de licenciatura em
Contabilidade, Fiscalidade e Finanças, no âmbito da UC de
Sistemas de Informação para a Contabilidade;
Visita de estudo à OCC com assistência a seminário organizado
pela Ordem, cursos de CTB e FISC;
Visita de estudo ao Parlamento Europeu, cursos ESG;
Participação no programa “Young Professional Sessions” da
Euronext Lisbon no âmbito da Uc de “Mercados e Investimentos
Financeiros”, curso de Finanças;
Visita de estudo à BTL – Feira Internacional de Turismo, curso de
GAT;
Visita à Assembleia da República, curso SOL.
7.

2. Investigação,
Inovação e
Transferência do
conhecimento

8.
9.

Até setembro
2017

Criar e dinamizar centros de I&Di multidisciplinares nos domínios de
especialização do IPCA, alinhados e articulados com as áreas
disciplinares dos departamentos e orientados para a produção e
transferência de tecnologia e valorização de conhecimento
Promover a participação ativa dos docentes do IPCA em redes de
cooperação na área de I&D, a nível nacional e internacional, que
fomentem a produção e transferência de conhecimento
Estimular o registo de patentes e disseminar o conhecimento e a
investigação produzida nos domínios de especialização do IPCA

OBJETIVO 2017

AÇÃO

META

Projeto FCT
(PTDC/IIMGES/6923/2014)
CICF

“ O processo de mudança da contabilidade pública como
resultado da adoção das IPSAS na Península Ibérica”

dez 2017

Congresso Internacional
(CIJA)

II Condit – Congresso Internacional de Direito Constitucional

abril 2017

Conferência Internacional
(CICF)

16th CIGAR Biennial Conference em parceria com a Universidade
de Coimbra e a OCC;

junho 2017

Conferência Nacional
(CICF)

IV Conferência em Contabilidade e Fiscalidade em parceria com a
OCC

Até julho
2017

Conferência Nacional

Enquadramento fiscal das Bitcoin

Até julho
2017

Conferência Nacional

Conferência Dia Mundial do Turismo

27/09/2017

Conferência Nacional

Apresentação do anuário financeiro dos municípios portugueses
2015

Até julho de
2017

Congresso Nacional

Prestação de Serviços (CICF)

Congresso de Fiscalidade e Direito Fiscal
Implementação do SNC AP em autarquias locais;
Fundamentação económico-financeira das taxas praticadas em
autarquias;
Elaboração de estudos económico-financeiros em empresas públicas

Até julho de
2017
Até dez de
2017

tab. 9 - Atividades Propostas ESG/2017
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3.1.3. Escola Superior de Tecnologia (EST)
A Escola Superior de Tecnologia (EST) iniciou a sua atividade em outubro de 2004 e conta
atualmente com uma oferta educativa focada na Engenharia, oferecendo cursos de Licenciatura,
Mestrado e Técnicos Superiores Profissionais (Tesp), nas áreas da informática, jogos digitais,
computação gráfica, eletrónica, automação, robótica, redes, maquinação e mecânica automóvel.
Nos últimos anos, a EST tem vindo a apostar na área do entretenimento digital como uma das
principais oportunidades de potencial económico e académico, tanto na Europa como no mundo.
Como resultado desta aposta, foi criado, em 2010, o primeiro curso de Licenciatura em Engenharia
em Desenvolvimento de Jogos Digitais do país, bem como foi construído o primeiro Centro de
Investigação Português inteiramente dedicado aos jogos digitais, o Digital Games Lab.
A EST está sedeada no Campus do IPCA, em Barcelos, com uma área total superior a dois mil
metros quadrados, equipada ao mais alto nível, promovendo um ensino aplicado à prática e
incentivando os estudantes a desenvolverem e envolverem-se em projetos inovadores de
investigação e desenvolvimento utilizando os laboratórios e equipamentos disponíveis, contando
com diversos prémios, conquistados pelos estudantes da EST em vários concursos, nacionais e
internacionais.
Com a entrada em funcionamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), a EST
expandiu a sua oferta educativa às cidades de Braga (em 2014) e Guimarães (em 2015). Estes
novos cursos permitiram também investir noutras áreas, nomeadamente, no desenho
técnico, maquinação e mecânica automóvel.

a) Oferta formativa para 2017
Paralelamente à atividade letiva, a EST tem organizado eventos de divulgação da escola,
designadamente a iDroneCup, que em 2016 passou a designar-se Idrone Experience, a JobShop,
a Open EST, entre outros, destinados aos seus estudantes e à comunidade educativa envolvente.

Oferta Formativa 2017
Engenharia em Desenvolvimento de Jogos
Digitais

MESTRADOS

Engenharia Eletrónica e de Computadores
Engenharia Informática
Sistemas Integrados de Gestão – Qualidade,
Ambiente e Segurança
Engenharia em Desenvolvimento de Jogos
Digitais

Licenciaturas

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Engenharia de Sistemas Informáticos
Informática Médica
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Oferta Formativa 2017
Higiene e Segurança no Trabalho

PósGraduações

Gestão da Qualidade em IPSS
Curso Básico de Matemática

Cursos
Breves

Curso de Preparação M23 – Matemática
Curso de Preparação M23 – Informática
tab. 10 - Oferta Formativa EST/2017

4

A oferta formativa de cursos técnicos superiores profissionais consta da oferta formativa da UTeSP, nas páginas 37.

A divulgação dos projetos desenvolvidos por estudantes e docentes é também feita através das
reuniões do Comité Consultivo, evento que junta, anualmente, as maiores empresas dos setores de
atuação da EST.

b) Atividades propostas
As atividades propostas pela Escola Superior de Tecnologia enquadram-se na densificação, para o
ano de 2017, dos Eixos Estratégicos nº 1 - Ensino e Aprendizagem e 2 - Investigação, Inovação e
Transferência do Conhecimento, nos termos em que vem definido no PEIPCA 2015-2019 (cfr. tab.
11).

EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES
1.
2.
3.

1: Ensino e
Aprendizagem

4.
5.
6.

Adequar a oferta formativa de licenciatura à procura de formação superior e de
aprendizagem ao longo da vida
Adequar a oferta formativa de mestrado à procura de formação avançada;
Adequar a oferta formativa de cursos Técnicos Superiores Profissionais à
procura de formação técnica superior e de acordo com as necessidades de
mercado
Promover a oferta de cursos de pós-graduação e de curta duração, em
articulação com as necessidades do mercado e da comunidade académica
(incluindo antigos estudantes)
Promover a integração e a interdisciplinaridade curricular bem como o uso de
metodologias ativas de aprendizagem e ensino à distância
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono
escolar

OBJETIVO 2017

AÇÃO

META

zDivulgação da
Oferta Educativa da

Divulgação da oferta educativa da EST em escolas básicas, secundárias
e profissionais

março a
junho
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EIXOS
ESTRATÉGICOS
EST

Garantir a ligação
aos Alumni

Aumentar a taxa de
desempenho dos
estudantes e reduzir
o abandono escolar

MEDIDAS/AÇÕES
Organização da IV edição do iDrone Experience e divulgação do evento
nas escolas secundárias do distrito

fevereiro a
maio

Divulgação da EST através de stand em feiras e eventos nacionais:
Noite Europeia dos Investigadores, Comic Com, Lisbon Games Week,
Braga Parque, 4UMinho, etc.

Participação
em pelo
menos 2
eventos
nacionais

Organização de eventos de captação de novos estudantes: IPCA Game
Jam, Open IPCA, EST Open TeSP, Open Day de Mestrados, Estágios
Rede Pequenos Cientistas

Organização
de pelo
menos 3
eventos de
captação

Dinamização do projeto de Visitas à EST

Visita de pelo
menos 150
pessoas

Organizar a 2ª Edição do Evento Alumni EST, em articulação com os
serviços centrais do IPCA

maio/junho

Organizar workshops e eventos para os docentes da EST sobre novas
metodologias de ensino

janeiro a
dezembro

Implementar ambientes de aprendizagem baseados em projetos (PBL Project Based Learning) no contexto educativo da EST

2 TeSP até ao
final do ano

Promover a 3ª edição do Curso Básico de Matemática, destinada a
alunos do 1º ano de TeSP e licenciatura

outubro

7.
2. Investigação,
Inovação e
Transferência do
conhecimento

8.
9.

Criar e dinamizar domínios de I&Di multidisciplinares, alinhados e articulados
com as áreas disciplinares dos departamentos e orientados para a produção e
transferência de tecnologia e valorização de conhecimento
Promover a participação ativa dos docentes do IPCA em redes de cooperação
na área de I&D, a nível nacional e internacional, que fomentem a produção e
transferência de conhecimento
Estimular a criação de spin-offs e o registo de patentes e disseminar o
conhecimento e a investigação produzida nos domínios de especialização do
IPCA

OBJETIVO 2017

AÇÃO

Criar e dinamizar
centros de I&Di
multidisciplinares
nos domínios de
especialização do
IPCA

Criar novas linhas de investigação na EST e consolidar as existentes

Apostar na ligação
dos estudantes de
mestrado aos
projetos de I&D

Organização da 2ª Edição do Symposium of Applied Research

Promover a

Organização da 5ª Edição da Segah 2017 – IEEE Conference on Serious

META

Janeiro a
dezembro

maio/junho

abril
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES

participação ativa
dos docentes do
IPCA em redes de
cooperação na área
de I&D, a nível
nacional e
internacional, que
fomentem a
produção e
transferência de
conhecimento

Games and Applications for Health

Estimular o registo
de patentes e
disseminar o
conhecimento e a
investigação
produzida nos
domínios de
especialização do
IPCA

Participação em concursos nacionais e internacionais, com projetos
desenvolvidos por estudantes e docentes da EST
3

tab. 11 - Atividades propostas EST/2017
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3.1.4. Escola Superior de Design (ESD)
A Escola Superior de Design (ESD) é a mais recente das três unidades orgânicas de ensino
e investigação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Integra-se na rede de ensino superior
público politécnico e encontra-se, atualmente, sediada no Campus do IPCA, em Barcelos.
A Escola Superior de Design inicia a sua atividade pedagógica no ano letivo de 2015/2016,
nascendo da autonomização do Departamento de Design em funcionamento no IPCA desde 2005.
No presente, em Barcelos, a ESD oferece dois cursos de licenciatura – Design Gráfico (laboral e
pós-laboral) e Design Industrial e dois cursos de mestrado – Ilustração e Animação (MIA) e Design
e Desenvolvimento do Produto (MDDP). Oferece ainda o Curso Técnico Superior Profissional em
Design do Calçado no polo de Guimarães.
A ESD nasce da estratégia IPCA de ligação às empresas e indústria da região.
Através do Design, o IPCA pretende aumentar as relações de parceria com o tecido industrial da
região potenciando a inovação e aumentando a competitividade no mercado global. O Design
permite alavancar o crescimento das empresas ao longo da cadeia de valor, permite às indústrias
desenvolver marcas próprias e crescer de forma sustentável (Mensagem da Direção, www.ipca.pt)
Vocacionada para o ensino superior do design e para a investigação aplicada nesta área, inicia a
sua atividade científica e pedagógica no presente ano letivo de 2015/2016, oferecendo Cursos de
1.º e 2.º ciclo e Cursos Técnico Superiores Profissionais.

a) Oferta formativa

Oferta Formativa 2017
Mestrado em Ilustração e animação
MESTRADOS

Mestrado em Design Digital
Mestrado
em
Design
Desenvolvimento do Produto

Licenciaturas

e

Design Gráfico, regime diurno e pós
laboral
Design Industrial

tab. 12 - Oferta Formativa ESD/2017
4

A oferta formativa de cursos técnicos superiores profissionais consta da oferta formativa da UTeSP, nas páginas 37.

32

PLANO DE ATIVIDADES2017

b) Atividades propostas
Com um corpo docente jovem, em constante formação, e dotada de salas de aula, oficinas e
laboratórios com tecnologia atual, criam-se condições para a concretização de atividades
transversais e específicas, permitindo aos seus estudantes experimentar, testar e produzir de
forma acompanhada pelos professores. Uma Escola jovem, geradora de ideias, que incute aos seus
estudantes e professores a noção de que o esforço e o saber fazer bem, tornam o seu projeto
científico e formativo uma referência no campo do design em Portugal.
As atividades propostas pela Escola Superior de Design enquadram-se na densificação, para o ano
de 2017, dos Eixos Estratégicos nº 1 - Ensino e Aprendizagem e 2 - Investigação, Inovação e
Transferência do Conhecimento, nos termos em que vem definido no PEIPCA 2015-2019 (cfr. tab.
13)

EIXOS
ESTRATÉGICOS

MEDIDAS/AÇÕES

1.
2.
3.
1: Ensino e
Aprendizagem

4.
5.
6.

Adequar a oferta formativa de licenciatura à procura de formação superior e de
aprendizagem ao longo da vida
Adequar a oferta formativa de mestrado à procura de formação avançada;
Adequar a oferta formativa de cursos Técnicos Superiores Profissionais à
procura de formação técnica superior e de acordo com as necessidades de
mercado
Promover a oferta de cursos de pós-graduação e de curta duração, em
articulação com as necessidades do mercado e da comunidade académica
(incluindo antigos estudantes)
Promover a integração e a interdisciplinaridade curricular bem como o uso de
metodologias ativas de aprendizagem e ensino à distância
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono
escolar

OBJETIVO 2017

AÇÃO

Implementar os
novos planos de
estudos das
licenciaturas
(aprovados pela
A3Es)

Adequação dos programas das unidades curriculares às
necessidades do mercado local e global nas áreas do design
industrial e do design gráfico.

Implementar os
novos planos de
estudos dos
mestrados
(aprovados pela
A3Es)

Adequação dos programas das unidades curriculares às
necessidades do mercado local e global nas áreas do design e
desenvolvimento do produto e da ilustração e animação.

Melhorar a relação
com o mercado e
indústria

a)
b)

META

Constituir o Comité Consultivo da ESD e torná-lo
participativo preferencial em seminários e outras ações
programadas.
Participar na organização da JobShop IPCA

Até Dez. 2017

Até Dez. 2017

Até Julho 2017
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Cursos Breves de
atualização de
conhecimentos

Realização de Cursos breves e workshops de curta duração
organizada pelo Departamento de Arte e Comunicação da ESD
aproveitando os recursos do laboratório de Audiovisuais.
Realização de Cursos breves e workshops de curta duração
organizada pelo Departamento de Industrial e Produto da ESD
aproveitando os recursos do laboratório de Desenvolvimento do
Produto

janeiro a
dezembro

Outubro
- ‘Workshops Cinanima’
Desde 2014 que a ESD participa dos workshops do principal festival
de animação do país, o CINANIMA que decorre em Espinho em
Novembro.
Previsto para de Janeiro a Dezembro
- ‘Conversa com’
Palestras com profissionais do Design no âmbito de unidades
curriculares dos cursos de licenciatura de Design Gráfico e Design
Industrial.

Seminários e
conferências
extracurriculares
internos

Março
- ‘A pele dos objetos’ 2ª edição
Conferência no âmbito da Área Científica e Disciplinar de
Desenvolvimento do Produto do Departamento de Industrial e do
Produto (DIP).
Abril
- ‘Dia D’ 9ª edição
Nona edição da Conferência sobre Design que movimenta mais
público no norte do país. O evento reúne, desde 2009, painéis de
Designers nacionais que se destacam no mercado nacional e
sobretudo internacional.

Seminários e
conferências
extracurriculares
internos

Maio
- ‘Design Digital Day‘
Conferência no âmbito do Design Digital com profissionais de relevo
no mercado português. Evento promovido pelo Mestrado em Design
Digital do Departamento de Arte e Comunicação (DAC).
- ‘Let’s Take a Dip’
Conferência no âmbito do Design do Produto com profissionais de
relevo no mercado português. Evento promovido pelo Mestrado em
Design e Desenvolvimento do Produto.

Transferência da
ESD para o edifício
do centro da cidade

Conclusão da obra de requalificação do edifício Gonçalo Pereira, a
nova ESD.
Transferência das instalações da ESD para o centro da cidade.
Relação de excelência com os cidadãos de Barcelos – projeto escola
aberta, com visitas abertas ao público e exposições temáticas.

Até Setembro
2017

Open IPCA - Evento de divulgação dos cursos de licenciatura do
IPCA.
Divulgação e
Comunicação ESD e
IPCA

Participação em concursos internacionais ao nível do design e da
ilustração e animação.

Ao longo do ano

Exposições no âmbito dos cursos de licenciatura e mestrados da
ESD
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2. Investigação,
Inovação e
Transferência
do
conhecimento

Criar e dinamizar centros de I&Di multidisciplinares nos domínios de especialização do
IPCA, alinhados e articulados com as áreas disciplinares dos departamentos e orientados
para a produção e transferência de tecnologia e valorização de conhecimento

Promover a participação ativa dos docentes do IPCA em redes de cooperação
na área de I&D, a nível nacional e internacional, que fomentem a produção e
transferência de conhecimento
Estimular o registo de patentes e disseminar o conhecimento e a investigação
produzida nos domínios de especialização do IPCA

OBJETIVO 2017

AÇÃO

META

Valorização dos
projetos I&Di

Promoção e criação de condições de desenvolvimento de
projetos com a participação de docentes e investigadores da
ESD, nomeadamente ao nível dos Laboratórios de
Desenvolvimento do Produto e Audiovisuais.

janeiro a dezembro

Formalização de
Centro de
Investigação

Grupo de Investigação CAOS (Communication, Art, Object,
Sinergies) de docentes ESD integram formalmente o Centro
de investigação ID+ em associação com a Univ. do Porto e a
Univ. de Aveiro

Até Janeiro 2017

Conferência
Internacional

CONFIA 5ª edição – International Conference on
Illustration and Animation
Conferência internacional em Ilustração e Animação
organizada pela Escola Superior de Design do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave no âmbito do Mestrado em
Ilustração e Animação. Esta será a quinta edição após as
conferências realizadas em Ofir, Porto, Braga e Barcelos.
É um evento charneira na discussão contemporânea sobre
ilustração e animação, é espaço de exploração
multidisciplinar envolvendo o desenho e a imagem animada
de forma ampla. Na última edição junto 120 participantes em
que mais de metade eram internacionais.

Até Julho 2017

Conferência
Internacional

DIGICOM 1ª edição – Conferência Internacional de
Design e Comunicação Digital
Conferência Internacional de Design e Comunicação Digital
organizada pela Escola Superior de Design do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, no âmbito do Mestrado em
Design Digital. Esta será a primeira edição após a abertura
do Mestrado em Design Digital.
Pretende-se que seja um evento relevante no panorama da
investigação internacional em Design, no campo da
comunicação digital.

Até Julho 2017

tab. 13 - Atividades Propostas ESD/2017
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3.1.5. UTesp
Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) são uma oferta formativa de curta duração e a
sua lecionação insere-se no âmbito da estratégia de desenvolvimento do IPCA. A unidade de ensino
dos cursos técnicos superiores profissionais (UTeSP) foi criada pelo Regulamento nº 35/2016, de
15 de janeiro, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 10 e está integrada na estrutura
interna do IPCA, sendo responsável pela gestão, organização e funcionamento dos cursos de
formação previstos no Decreto -Lei nº 43/2014, de 18 de março.
A UTeSP não tem personalidade jurídica e não configura uma unidade autónoma nos termos e para
os efeitos dos artigos 12.º e 13.º do RJIES, organizando-se em função de objetivos próprios e de
metodologias e técnicas de ensino dos cursos técnicos superiores profissionais, nos termos
previstos na legislação aplicável. No seu âmbito de atuação, a unidade de ensino UTeSP dispõe de
autonomia técnica, autonomia técnico-pedagógica, autonomia administrativa e Autonomia de
gestão mitigada.

Na alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º dos estatutos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)
é referido que na vertente de ensino é atribuição do IPCA a realização de ciclos de estudo
superiores de curta duração e que lhe compete criar o ambiente educativo apropriado de forma a
concretizar a sua missão de instituição de ensino superior pública que contribui para o
desenvolvimento sustentável da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa
aplicadas, e fomentar o pensamento reflexivo e humanista.
É neste enquadramento que o Conselho Geral do IPCA aprovou em dezembro de 2015 a criação da
unidade de ensino dos cursos técnicos superiores profissionais (UTeSP), tendo o regulamento de
funcionamento desta unidade sido publicado em Janeiro de 2016. Nos termos do regulamento
aprovado a UTeSP está integrada na estrutura interna do IPCA, sendo responsável pela gestão,
organização e funcionamento dos cursos de formação previstos no Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18
de março.
Os primeiros cursos foram oferecidos no ano letivo 2014/2015, em Braga onde o IPCA criou o seu
primeiro polo. Em Outubro de 2015 (ano letivo 2015/2016) expandiu a sua ação para o concelho
de Guimarães tendo sido instalado um segundo polo, no Ave PArk em instalações cedidas pelo
município de Guimarães. Considerando a elevada procura de CTeSP em regime pós-laboral,
nomeadamente na área tecnológica, a que se aliou a necessidade de maximização na utilização dos
equipamentos e laboratoriais existentes no Campus do IPCA foi entendido oferecer estes cursos
também em Barcelos, sendo este o único local onde estes cursos são oferecidos em regime póslaboral.
.
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a) Oferta formativa

Oferta Formativa 2017
Curso TEsP

ESG

ESD

EST

Local Previsível de
funcionamento

Apoio à gestão

Braga

Comércio eletrónico

Braga

Exportação e logística

Braga

Gestão agrícola

Guimarães

Organização e gestão de
eventos

Guimarães

Cozinha e Inovação Alimentar

Guimarães

Contabilidade e Fiscalidade

Guimarães

Serviços Jurídicos

Barcelos

Design de calçado

Guimarães

Design de moda

Guimarães

Design para media digitais

Guimarães

Ilustração e arte gráfica

Guimarães

Aplicações móveis

Braga

Desenho técnico e de
maquinação (diurno)

Barcelos

Desenho técnico e de
maquinação (pós-laboral)

Barcelos

Desenvolvimento web e
multimédia

Barcelos

Eletrónica, automação e
comando

Braga

Gestão industrial da produção

Barcelos

Instalações elétricas

Braga

Mecânica automóvel

Guimarães

Redes e segurança informática

Barcelos

Sistemas eletrónicos e
computadores

Braga

tab. 14 - Oferta Formativa UTesp/2017
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b) Atividades propostas
As atividades propostas pela UTeSP enquadram-se na densificação, para o ano de 2017,
do Eixo Estratégico nº 1 - Ensino e Aprendizagem, nos termos em que vem definido no
PEIPCA 2015-2019 (cfr. tab. 15)

EIXOS ESTRATÉGICOS

1. Ensino e
Aprendizagem

OBJETIVO 2017

Adequar a oferta formativa de
cursos Técnicos Superiores
Profissionais à procura de
formação técnica superior e de
acordo com as necessidades
de mercado através da
realização de reuniões com
representantes/ diretores das
Escolas secundárias e
Profissionais da Região e da
Integração no Conselho
Estratégico da UTeSP de
representantes de escolas,
autarquias locais, associações
empresariais.

MEDIDAS/AÇÕES
Adequar a oferta formativa de licenciatura à procura de formação superior e
de aprendizagem ao longo da vida
Adequar a oferta formativa de mestrado à procura de formação avançada;
Adequar a oferta formativa de cursos Técnicos Superiores Profissionais à
procura de formação técnica superior e de acordo com as necessidades de
mercado
Promover a oferta de cursos de pós-graduação e de curta duração, em
articulação com as necessidades do mercado e da comunidade académica
(incluindo antigos estudantes)
Promover a integração e a interdisciplinaridade curricular bem como o uso de
metodologias ativas de aprendizagem e ensino à distância
Implementar medidas de sinalização e combate ao insucesso e abandono
escolar
Desenvolver um sistema interno de garantia da qualidade, que promova a
melhoria dos processos e a medida do desempenho e do progresso
institucional
AÇÃO/Atividades

META

Criar uma rede regional
pública de ensino
profissional

Garantir que os conteúdos
dos CTeSP estão articulados
com os conteúdos da
formação base do ensino
secundário da região a
oferta formativa dos TeSP

Dezembro 2017

Integrar no Conselho
Estratégico da UTeSP
representantes de
escolas, autarquias
locais, associações
empresariais

Garantir que a oferta
formativa dos TeSP está
adequada com a procura de
formação técnica superior e
de acordo com as
necessidades das empresas
da região.

Dezembro de
2017

Reforçar a divulgação
dos cursos técnicos
superiores profissionais
através da realização de
ações junto das escolas
secundárias e escolas
profissionais da região,

Assegurar que a oferta
formativa dos TeSP seja
conhecida dos alunos destes
estabelecimentos de ensino
e incentivando-os a escolher
preferencialmente os cursos
do IPCA.

31 de Maio 2017

Celebrar acordos de
parceria com escolas
secundárias e
profissionais da região.

Assegurar que os cursos
Técnicos Superiores Profissionais
(TESP) têm procura, na sua
maioria, por parte de estudantes
dos diversos concelhos do Vale
do Cávado e do Vale do Ave.

Março de 2017
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EIXOS ESTRATÉGICOS

Assegurar que nos termos do
artigo 26º do Decreto-Lei nº
43/2014 de 18 de março, os
cursos TESP são ministrados
em ambiente pedagógico
próprio, em centros de
estudos técnicos superiores
profissionais, localizados em
diferentes concelhos da região
do Cávado e do Ave

Assegurar a continuidade de
estudos pelos diplomados de
um curso TESP
preferencialmente num curso
de licenciatura do IPCA”

Assegurar que nos termos do
artigo 26º do Decreto-Lei nº
43/2014 de 18 de março, os
cursos TESP são ministrados
em ambiente pedagógico
próprio, em centros de
estudos técnicos superiores
profissionais, localizados em
diferentes concelhos da região
do Cávado e do Ave

Assegurar a continuidade de
estudos pelos diplomados de
um curso TESP
preferencialmente num curso
de licenciatura do IPCA

MEDIDAS/AÇÕES
Melhorar as instalações
do Polo do IPCA em
Guimarães

Assegurar a conclusão das
oficinas/laboratórios para os
CTeSP de Design de Moda,
Design do Calçado e
Ilustração e Arte Gráfica

Assegurar a continuidade
do Polo do IPCA no
edifício do IDITE MINHO

Assegurar que os CTeSP
possam decorrer no ano
letivo 2016/2017 no edifício
do IDITE MINNHO até ao
final do mesmo

Agosto de 2017

Abertura de um Polo do
IPCA em Vila Nova de
Famalicão (VNF)

Assegurar a entrada em
funcionamento do Polo do
IPCA em VNF com todas as
infraestruturas (espaços
pedagógicos e espaços
administrativos) concluídas
e apetrechadas para o início
do ano letivo 2017/2018

Setembro de 2017

Assegurar a conclusão
dos estágios dos
estudantes dos CTeSP
até 31 de julho de 2017
para permitir a sua
candidatura aos
concursos especiais (ano
letivo 2017/2018)

Promover a continuidade de
estudos pelos diplomados de
um curso TESP
preferencialmente num
curso de licenciatura do
IPCA

Melhorar as instalações
do Polo do IPCA em
Guimarães

Assegurar a conclusão das
oficinas/laboratórios para os
CTeSP de Design de Moda,
Design do Calçado e
Ilustração e Arte Gráfica

Março de 2017

Assegurar a continuidade
do Polo do IPCA no
edifício do IDITE MINHO

Assegurar que os CTeSP
possam decorrer no ano
letivo 2016/2017 no edifício
do IDITE MINNHO até ao
final do mesmo

Agosto de 2017

Abertura de um Polo do
IPCA em Vila Nova de
Famalicão (VNF)

Assegurar a entrada em
funcionamento do Polo do
IPCA em VNF com todas as
infraestruturas (espaços
pedagógicos e espaços
administrativos) concluídas
e apetrechadas para o início
do ano letivo 2017/2018

Setembro de 2017

Assegurar a conclusão dos
estágios dos estudantes
dos CTeSP até 31 de julho
de 2017 para permitir a
sua candidatura aos
concursos especiais (ano
letivo 2017/2018)

Promover a continuidade de
estudos pelos diplomados de
um curso TESP
preferencialmente num
curso de licenciatura do
IPCA

Julho de 2017

Março de 2017

Julho de 2017
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EIXOS ESTRATÉGICOS

Combater o insucesso e
abandono e aumentar a taxa
de sucesso escolar dos Cursos
Técnicos Superiores
Profissionais

MEDIDAS/AÇÕES
Complementar a
formação de base dos
estudantes dos CTeSP
em áreas onde estes
revelem mais dificuldade

Realizar ações de formação
complementar dos
estudantes dos CTeSP em
áreas onde estes revelem
mais dificuldade (Português,
Matemática e Inglês)

Realização workshops
temáticos em articulação
com os Serviços de Ação
Social do IPCA através
do seu gabinete de
psicologia.

Realização de pelo menos 4
workshops temáticos em
cada polo (um por
semestre) subordinados as
seguintes temáticas:
Metodologias de Estudo e
Gestão de Tempo e Gestão
do Stress.

Setembro/Outubro
de 2017

Fevereiro e julho
de 2017

tab. 15 - Atividades Propostas UTesp/2017

Integra ainda o plano de atividade da UTeSP a execução do financiamento que for atribuído para a
aquisição de equipamento dos CTeSP após candidatura apresentada em junho de 0216 (Aviso
NORTE-08-5674-FEDER-000005, Aquisição de equipamentos dos cursos técnicos superiores
profissionais do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Valor: 3 595 290,00€)
Assegurar a execução do financiamento que for atribuído para o funcionamento dos CTESP
apresentada em junho de 2016 (Aviso NORTE-68-2016-13 - Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (TeSP), Valor : 2 279 911.45€ e Aviso POCH-68-2016-01 - Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (TeSP), Valor: 2 012 895.43€).
São ainda realizadas ao longo do ano um conjunto de visitas de estudo no âmbito dos diversos
CTeSP oferecidos pelo IPCA no sentido de aproximar estes estudantes das empresas dos diversos
setores de atividades e promovendo ainda junta das empresas esta oferta formativa.
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3.1.6. UPraxis 21
Criada pelo Regulamento nº 36/2016, de 15 de janeiro (adiante RUPraxis21) a Unidade de
Transferência de Tecnologia e de Investigação Aplicada e Valorização do Conhecimento, doravante
U-PRAXIS21, está integrada na estrutura interna do IPCA, sendo responsável pela gestão,
organização e coordenação de projetos de empreendedorismo, de inovação e criatividade e da
valorização de conhecimento e transferência de investigação aplicada e de tecnologia e
conhecimento para a comunidade empresarial (artigo 2º, nº 1 RUPraxis21).
A U-PRAXIS21 não tem personalidade jurídica e não configura uma unidade autónoma nos termos
e para os efeitos dos artigos 12.º e 13.º do RJIES.
A unidade U-PRAXIS21 dispõe, no seu âmbito de atuação, de autonomia técnica, autonomia
cultural, autonomia administrativa e autonomia de gestão mitigada, organizando-se em função de
objetivos próprios nas áreas do empreendedorismo, inovação, da promoção e valorização da
investigação aplicada, da transferência de tecnologia e da valorização do conhecimento.
No seu âmbito de atuação e no respeito da natureza e especificidades do subsistema de ensino
superior em que se insere, a UPraxis 21 contribui para a realização da missão do IPCA e assegura a
consecução das respetivas atribuições legais, designadamente pela valorização do conhecimento e
da respetiva transferência de tecnologia e de investigação aplicada para a comunidade. Nos termos
dos Estatutos do IPCA, para além do ensino e investigação aplicada que o caracterizam como
instituição de ensino superior pública, promove-se, ainda, no seu âmbito de atuação, a
transferência do conhecimento e da tecnologia para a sociedade, bem como a dinamização de
atividades culturais e humanistas em prol e estreita interação com a comunidade envolvente.
São objetivos estratégicos da U-PRAXIS21 promover oferta tecnológica e o conhecimento existente
no IPCA, promover em estreita ligação com as empresas o desenvolvimento de projetos e a
investigação aplicada, interagir com as empresas na identificação de novas áreas tecnológicas e
áreas de conhecimento emergentes, e estimular, incentivar e dinamizar a participação dos
estudantes, diplomados, docentes e investigadores do IPCA em processos de transferência de
tecnologia e de conhecimento, em articulação com as escolas e centros de investigação.
As atividades propostas pela UPraxis21 enquadram-se na densificação, para o ano de 2017, dos
Eixos Estratégicos nº 3 - Sociedade, Empregabilidade e Empreendedorismo, e 4 Internacionalização, nos termos em que vêm definidos no PEIPCA 2015-2019 (cfr. tab. 16)
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UPraxis21
A atividade do PRAXIS 21 para o ano de 2017 será desenvolvida sensivelmente centrada na prossecução dos
principais objetivos estratégicos, de acordo com os respetivos graus de desenvolvimento, implementação, e
dependente dos recursos humanos e materiais existentes e disponibilizados/angariados.

EIXOS ESTRATÉGICOS

3. Sociedade,
empregabilidade e
empreendedorismo

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OP1
Aumentar e expandir a
participação em projetos
nacionais e internacionais

MEDIDAS/AÇÕES
OE1
Dinamizar a unidade PRAXIS21 conforme os objetivos estabelecidos na
candidatura ao ON2 – Eixo prioritário 1 – Competitividade, inovação e
conhecimento
OE2
Promover uma maior empregabilidade dos recém-graduados do IPCA
OE3
Potenciar o desenvolvimento de um Ecossistema Empreendedor, de
valorização do conhecimento e fomento do Empreendedorismo
OE4
Promover e reforçar a ligação com a sociedade em geral, e o tecido
empresarial, em particular, de forma a estabelecer alianças estratégicas
OE5
Assegurar a participação ativa, qualificada e eficaz em projetos nacionais
e internacionais, que o IPCA coordena e/ou é parceiro, conforme os diferentes
níveis de envolvimento do PRAXIS 21
OE6
Promover a captação de receitas, reforçar práticas de sustentabilidade
financeira e otimização de recursos.
OE7
Promover a valorização e a contínua profissionalização dos Recursos
Humanos afetos ao PRAXIS21

AÇÃO

META

Tratamento e recolha de todos os dados relacionados
com a participação do IPCA em projetos nacionais e
internacionais

Lista de
Projetos/Portfolio
IPCA

Definição do template e elaboração de uma Ficha de
Caracterização de Projetos para todos os projetos em
curso, a ser disponibilizada no site do IPCA

Template definido e
Fichas elaboradas

Identificação das várias tipologias de projetos, no âmbito
de atuação do PRAXIS21, e definição dos canais
institucionais a serem seguidos, bem como
procedimentos e condições a serem aplicados, para
efeitos de formalização de candidaturas e gestão dos
projetos aprovados

Categorização das
tipologias e
canais/procedimentos
definidos

Tratamento, elaboração e disseminação de
Informações/Notas informativas/Propostas de parceria,
de forma específica e seletiva dentro dos prazos
estabelecidos

Informação divulgada
– 75%

Numa lógica de promoção, visibilidade e capacitação,
divulgação de Boas-Práticas, como instrumento
catalisador /alavanca para novos projetos e iniciativas.
Organização de pelo menos 1 workshop/fórum/sessão
interna.

1 evento

Dinamização (e eventual institucionalização) de um
Gabinete de Apoio a Projetos, de forma a dar
gradualmente resposta às necessidades da comunidade
académica e científica do IPCA, criando as sinergias
necessárias com todas as unidades relevantes (serviços
centrais e Escolas)

PRAXIS21-GAP
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OP3
Promover os estágios
académicos (de natureza
curricular e/ou
profissional), nacionais e
internacionais, como
plataforma de transição
para o mercado de
trabalho e aproximação
institucional às empresas

OP4
Fomentar uma cultura
empreendedora

Organização, realização e implementação de um conjunto
de ações/novas abordagens que permitam formar e
preparar os estudantes para uma transição bem-sucedida
para o mercado de trabalho, bem como fomentar um
debate que permita reflexão interna. Alguns exemplos
possíveis:
Estratégias para a elaboração do CV e preparação para
uma entrevista;
Estratégias para a procura de emprego e estágio através
da internet
O papel-chave da inteligência emocional e das
competências transversais
Formar para o emprego: uma questão
académica/curricular
O professor/académico como conselheiro/facilitador para
a inserção profissional/emprego
Coaching e Empreendedorismo
….

5

Melhorar os conteúdos da secção do site relacionada com
o Emprego, que deverá obrigatoriamente incluir a
compilação e tratamento de informação sobre portais e
websites para a procura de emprego e estágio e dicas
sobre como procurar ativamente o seu estágio/emprego…

Site
revisto/melhorado

Apoio à organização de uma Feira de Emprego/JobShop

1

Recolha de informação junto dos Conselhos
Pedagógicos/Escolas e UTESP, e compilação de uma base
de dados consolidada única de todas as entidades de
acolhimento/parcerias, com informação relevante

BD/Carteira de
Parceiros

Proposta de criação e dinamização de uma plataforma
online/interface adequada às necessidades e
estabelecimento de comunicação com todos os
interlocutores relevantes, que permita a disponibilização
das ofertas de estágio e emprego, upload e atualização
dos CVs dos estudantes e diplomados do IPCA, anúncios,
divulgação de eventos e ações de formação, pesquisa
avançada, etc…
Acesso atribuído a diversas unidades internamente, às
empresas/entidades externas, estudantes e diplomados.
Sistema de validação central.
Importante salvaguardar as interações e sinergias
necessárias com o projeto Alumni/acompanhamento dos
diplomados do IPCA, que não está sob a alçada do
PRAXIS21.

Proposta

Divulgação e promoção de Boas-Práticas: Organização
dos estágios; Relações de parceria estratégica
“Universidade-Empresa”; Impacto dos estágios no
mercado de trabalho; Vantagens que incentivam as
empresas a acolherem estagiários; Novas Oportunidades
no âmbito do Programa Erasmus+ - envio e acolhimento
de estagiários, entre outras temáticas.

3

Mapear todas as ações, projetos, práticas e iniciativas, de
natureza curricular ou extracurricular, institucional e/ou
individual, que potenciam a geração de ideias e o
fomento/interiorização de uma cultura empreendedora

Relatório/Mapa
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Identificar e mobilizar todos os docentes direta e/ou
indiretamente relacionados com o Empreendedorismo e
constituir uma bolsa de peritos internos e externos na
área do Empreendedorismo

Bolsa de peritos na
área do
Empreendedorismo

Organização de 1 evento alusivo ao Empreendedorismo
do/no IPCA

1 evento

Poliempreende:
Participação ativa e qualificada no projeto Poliempreende,
potenciando a oportunidade e vantagens associadas a
este enquadramento estruturado de desenvolvimento de
ações conjuntas e capacitação ao nível do
Empreendedorismo. Desenvolvimento e realização de um
conjunto de Oficinas, Seminários e Workshops, no âmbito
das seguintes temáticas:
Criatividade e Ideias de Negócio; Empreender: Da ideia
ao Plano de Negócio; Marcas, Patentes e Propriedade
Intelectual: Proteger e Comercializar o Conhecimento;
Iniciativas para o Empreendedorismo; Oportunidades e
Modelos de Negócio; Como fazer um
Pitch?/Apresentações para investidores; Práticas
Empreendedoras; Perfil e Potencial do Empreendedor;
Empreendedorismo Feminino; Empreendedorismo Social;
Incentivos Financeiros do Portugal 2020; etc…

Execução projeto 90%
6 ações

OP5
Captar recursos externos,
otimizar recursos e reduzir
gastos de funcionamento

Adotar práticas de redução de gastos de funcionamento
da estrutura e continuar a promover a captação de
recursos externos, reforçando sempre que possível
práticas de sustentabilidade financeira.

OP6
Promover a qualificação e
desenvolvimento
profissional dos Recursos
Humanos afetos ao
PRAXIS21

Promover a qualificação e desenvolvimento profissional
dos Recursos Humanos afetos ao PRAXIS21 através da
participação em ações de formação, esquemas de
mobilidade internacional de funcionários e
seminários/workshops/conferências em território nacional
e no estrangeiro.
% de colaboradores com formação
Nº médio de horas de formação/colaborador
tab. 16 - Atividades propostas pela U-Praxis21
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CIED Barcelos
O CIED Barcelos é um serviço informativo das Instituições da União Europeia, sediado no IPCA, em
Barcelos, pertencente à Rede Europe Direct que, em Portugal, conta com 19 centros e com 500 na
União Europeia, passando o seu objetivo principal por facilitar aos cidadãos o acesso à informação
em todos os domínios de atividade da União Europeia (UE), prestando serviços de informação e
esclarecimento e sendo, através de uma cidadania participativa, um veículo para que o público
envie reações às instituições europeias sob a forma de perguntas, opiniões e sugestões. Através de
serviços de informação, aconselhamento e assistência, o CIED Barcelos responde a questões
colocadas pelos cidadãos da sua área de intervenção, como direitos dos cidadãos, prioridades da
UE, legislação, políticas, programas e possibilidades de financiamento. Tem ainda como função, ser
um ator de promoção de debates sobre a UE e as suas políticas, a nível local e regional.
A área do CIED Barcelos corresponde às NUTs III do Cávado e do Ave, que incluem os concelhos
de Esposende, Barcelos, Vila Verde, Braga, Amares, Terras de Bouro, Vila Nova de Famalicão,
Guimarães, Vizela, Póvoa do Lanhoso, Fafe, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de
Basto.
Como forma de prestar um serviço mais descentralizado e mais próximo dos cidadãos, o CIED
Barcelos criou Antenas de Informação Europeia, espaços que funcionam como pontos de acesso a
informação europeia e pontos para os cidadãos colocarem as suas questões mais localmente.
As atividades propostas pelo CIED Barcelos são as que constam da tab. 17

CIED Barcelos
EIXOS
ESTRATÉGICOS
3. Sociedade,
empregabilidade e
empreendedorismo

MEDIDAS/AÇÕES
Dinamizar o Centro de Informação Europe Direct de Barcelos de acordo com a
Convenção-Quadro assinada entre o IPCA e a Comissão Europeia (através da
Representação da Comissão Europeia em Portugal)
Contribuir para um maior conhecimento dos cidadãos das políticas europeias e dos
seus direitos

OBJETIVO 2017

Ferramentas
Comunicação

AÇÃO

META

Serviços Informativos

Definição de 3 dias para dar
resposta/encaminhamento a
questões dos cidadãos (o
período do portal da
Comissão é até 7 dias);
Aumento de 5%
relativamente aos pedidos de
informação apresentados;

Site CIED Barcelos

2 atualizações semanais

Gestão de Redes Sociais

4 atualizações semanais

Newsletter

Elaboração de 1 newsletter
mensal

Publicações

1 publicação com, pelo
menos, 10 páginas
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Publicações em órgãos de comunicação social

10 artigos de opinião

Participação em Eventos

Participação em 4 eventos

Organização de Eventos para Públicos Específicos

Organização de 12 ações
informativas

Organização de Eventos para Públicos Latos

Organização de 2 eventos
para públicos latos

Parcerias
Institucionais

Estabelecimento de Novas Parcerias

Estabelecimento de 1 Antena
de Informação Europeia

4.
Internacionalização

Colaborar com o Praxis 21 no desenvolvimento de ações com estudantes ERASMUS
Promover o acesso a programas que promovam a mobilidade nacional e internacional
de estudantes, docentes, trabalhadores e investigadores do IPCA

Eventos

OBJETIVO 2017

AÇÃO

META

Ferramentas
Comunicação

Produção de um meio audiovisual

Promover Barcelos, o IPCA e
o CIED Barcelos a nível
internacional

Eventos

Organização de iniciativas envolvendo estudantes de
mobilidade

Promover o programa
Erasmus e envolver a
sociedade nas iniciativas

Formação

Participação em ações internacionais

Formação dos técnicos e
partilha de boas práticas

tab. 17 - Atividades propostas pelo CIED Barcelos
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3.1.7. Serviços de Ação Social
Numa conjuntura especialmente difícil, torna-se primordial a existência de mecanismos adequados
de apoio social, que garantam uma frequência no ensino superior bem sucedida e condições de
equidade entre todos os estudantes, especialmente os mais carenciados.
Para o alcance das metas ao nível do número de estudantes que o IPCA se propõe alcançar, é
necessário assegurar um alargamento da base de captação de estudantes, conseguindo-se
abranger indivíduos que tradicionalmente não frequentavam o ensino superior, nomeadamente, os
oriundos de classes sociais mais desfavorecidas. A ação social no IPCA é uma ferramenta
fundamental para o alcance desta meta, permitindo, através dos apoios e serviços prestados, o
acesso e frequência dos vários tipos de formação superior a um conjunto de jovens estudantes
oriundos de agregados familiares economicamente carenciados, promovendo, desta forma, a
igualdade de oportunidades e a equidade social no ensino superior.
Assim, o IPCA, através dos seus Serviços de Ação Social, pretende em 2017 reforçar as medidas de
apoio social, de forma a minimizar as dificuldades financeiras das famílias e a facilitar a integração
social e académica dos seus estudantes.
No âmbito dos objetivos operacionais fixados no Plano Estratégico do IPCA para 2016-2019, no
Eixo Estratégico “Estudantes e Ação Social”, propõe-se desenvolver as seguintes atividades (tab.
16)

EIXO
ESTRATÉGICO
PEIPCA 2015/2019

MEDIDAS/AÇÕES

5. Estudantes

Aumentar e melhorar os apoios sociais concedidos aos estudantes, seja através
do apoio social direto (fundo de emergência, loja social, etc.), seja através do
aumento do nº de serviços de apoio social disponibilizados ou do aumento do
número de bolsas concedidas, seja através de uma maior capacidade de resposta
aos pedidos de bolsa apresentados
Aumentar o número de protocolos com as empresas e entidades, com vista a
aumentar o serviço de transporte disponibilizado, e o número de prémios de
mérito, bem como aumentar os protocolos com os grupos académicos do IPCA
Dar resposta aos pedidos de alojamento dos estudantes nacionais e estudantes
internacionais em mobilidade ou no âmbito de protocolos institucionais

Objetivo Operacional
Apoios Sociais: Aumentar
e melhorar os apoios sociais
internos concedidos aos
estudantes, seja através do
apoio social interno (fundo
de emergência, bolsa de
colaboradores, loja social),
seja através do aumento e
melhoria do n.º de serviços
de apoio social

ATIVIDADE

Reforçar a divulgação dos
apoios sociais instituídos a
nível nacional e a nível
interno
Sinalizar situações de
carência económica e garantir
uma resposta rápida aos
problemas identificados

OBJETIVO

Garantir que todos os
estudantes estão
informados sobre os
apoios sociais existentes
no IPCA
Consolidar os mecanismos
de identificação de
situações de abandono
escolar devido a
problemas financeiros

META

Maio 2017
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disponibilizados, de forma a
favorecer o sucesso
académico, nomeadamente
dos estudantes
economicamente
carenciados

Protocolos: Aumentar o
número de protocolos com
as empresas e entidades,
com vista a aumentar o
serviço de transporte
disponibilizado, e o número
de prémios de mérito, bem
como aumentar os
protocolos com os grupos
académicos do IPCA

(Alojamento): Dar
resposta aos pedidos de
alojamento dos estudantes
nacionais e estudantes
internacionais em
mobilidade ou no âmbito de
protocolos institucionais
OUTRAS ATIVIDADES

Dar resposta aos pedidos de
bolsas de estudo e apoios
internos com a maior brevidade
possível

Apoiar os estudantes mais
carenciados

Resposta a pedidos
sociais internos, no
máximo, em 5 dias
úteis

Disponibilizar serviços de
transporte coletivo de
passageiros adequados às
necessidades dos estudantes
do IPCA

Ligar o Campus do IPCA
aos concelhos de origem
do maior número de
estudantes através de
transporte coletivo de
passageiro

Estabelecer ligação
do Campus do IPCA
a, pelo menos, 3
concelhos

Realizar contactos com
entidades da região de forma
a garantir a atribuição de
prémios de mérito aos
melhores estudantes do IPCA

Premiar o sucesso
académico

Atribuir um prémio
de mérito a cada
curso

Apoiar o associativismo,
grupos académicos e a
vida académica no IPCA

Celebrar, pelo
menos, 3 protocolos

Aumentar a capacidade de
resposta aos pedidos para
a residência de estudantes

Até abril de 2017

Apoiar os estudantes na
procura de alojamento

Setembro e outubro
2017

OBJETIVO

META

Celebrar protocolos de
parceria com os grupos
académicos do IPCA para
apoio a atividades culturais,
artísticas, desportivas e de
integração dos estudantes
Aumentar a capacidade da
residência de estudantes e
garantir uma taxa de
ocupação de 95%
Disponibilizar aos estudantes
ofertas de alojamento nas
imediações do Campus do
IPCA e restantes Polos
ATIVIDADE

Estabelecer parcerias com
entidades da região ligadas à
prática desportiva
Promover campeonatos
internos de várias
modalidades desportivas
Desporto

Desenvolver atividades
desportivas dentro (ex: aulas
de ginástica) e fora do
Campus (ex:
caminhadas/corridas)

Gerir o Projeto U-Bike
Portugal – Operação IPCA

Janeiro a Abril 2017

Promover o
desenvolvimento da
prática desportiva na
comunidade académica do
IPCA

Realizar, pelo
menos, 2
campeonatos em
2017

Realizar, pelo
menos, 4 atividades
em 2017

Aumentar a utilização de
bicicletas por parte da
Comunidade Académica do
IPCA

Janeiro a Dezembro
de 2017
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Disponibilizar no Campus
uma oferta diversificada de
serviços de saúde (consultas
de psicologia, consultas de
nutrição, gabinete de
enfermagem)
Saúde

Promover a realização de
workshops sobre
metodologias de estudo e
outras áreas da saúde
Criar uma estrutura própria
para apoio e
acompanhamento dos
estudantes com necessidades
educativas especiais
Criar Programa Cultural 2017

Cultura
Promover campanhas de
voluntariado/responsabilidade
social
Integração Novos
Estudantes

Tecnologias de
Informação

Criar Programa de Integração
de Novos Estudantes
Desenvolver aplicativo mobile
para facilitar a comunicação
com os estudantes
Desenvolver plataforma de
gestão de serviços de
alojamento

Comunicação

Consolidar a oferta de
serviços na área da saúde

Sensibilizar os estudantes
do IPCA para a adoção de
bons hábitos de saúde
física, psicológica e
emocional
Garantir a total integração
e acompanhamentos dos
estudantes com
necessidades educativas
especiais
Promover a oferta de
momentos culturais e
artísticos
Sensibilizar os estudantes
do IPCA para questões
relativas à cidadania e ao
ambiente
Promover a integração dos
novos estudantes no IPCA
Utilizar as TIC como forma
de contribuir para a
inovação e o reforço da
qualidade dos serviços
prestados aos estudantes
Desmaterialização do
processo de candidatura a
alojamento, tendo em
vista facilitar o acesso à
residência

Alargar a qualidade e quantidade
Melhorar a comunicação
dos conteúdos disponíveis no site
interna e externa sobre os
dos SAS e outros formatos
apoios e serviços prestados
digitais
pelos SASIPCA
Realizar ações de divulgação aos
Estabelecer o primeiro
novos estudantes sobre os apoios
contacto com os novos
e serviços prestados pelos
estudante e apoiar a sua
SASIPCA
integração na Instituição
tab. 18 - Atividades propostas pelos Serviços de Ação Social

Disponibilizar 3
serviços de saúde
em setembro de
2017

Realizar, pelo
menos, 4
workshops em 2017

Setembro 2017

Janeiro 2017
Realizar, pelo
menos, 2
campanhas em
2017
Setembro 2017

Janeiro a Abril 2017

Março a Setembro
2017

Janeiro a Dezembro
2017

Setembro e Outubro
2017

49

PLANO DE ATIVIDADES2017

3.2 Recursos Humanos
O mapa de pessoal proposto para 2017 prevê algumas alterações relativamente ao mapa do ano
anterior, destinadas sobretudo a melhor adequar a estrutura organizativa do IPCA e os recursos
humanos disponíveis às novas necessidades da instituição, nomeadamente as decorrentes do seu
processo de expansão.

Evolução da estrutura de Recursos Humanos
Descritivo

2016

2017

Variação

Número global de trabalhadores

267

307

40

Pessoal docente (ETI)

174

227

53

Pessoal não docente

78

65

-13

Dirigentes

15

15

0

tab. 19 - Evolução da estrutura de Recursos Humanos

As alterações propostas ao mapa de pessoal estão condicionadas às limitações legais impostas pela
Lei do Orçamento de Estado (LOE) em vigor e ao respeito pelas restrições orçamentais que se
imponham, nomeadamente quanto ao aumento da despesa pública. Assim, as aberturas de lugares
previstas no mapa de pessoal apenas poderão corresponder à efetiva abertura de procedimentos
concursais para preenchimento desses lugares mediante parecer favorável cumulativo da Divisão
de Recursos Humanos e da Divisão de Administração e Finanças e aprovação pelo Conselho de
Gestão.
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4. Notas Finais
Planeamento e controlo complementam-se e são exigências recíprocas numa gestão eficiente.
Nesse contexto, o Plano de Atividades situa-se a montante, definindo as ações previstas e
estabelecendo padrões e critérios de monitorização que permitirão medir o desempenho futuro.
O Plano de Atividades do IPCA para 2017 encontra-se organizado por alinhamento aos eixos
estratégicos definidos no Plano Estratégico da Instituição para o quadriénio 2015-2019 e inclui os
contributos enviados pelas Escolas, Gabinete de Avaliação e Qualidade e Unidades Orgânicas UTeSP e U-Praxis.
O PAIPCA 2017 assume-se como um Plano com margem evolutiva de adaptação, que permita
acompanhar o crescimento e desenvolvimento do IPCA.
Campus do IPCA 2016
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