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Representa, por isso, também um instrumento de 
avaliação e de melhoria da nossa ação. 
O PA_IPCA 2018 visa a operacionalização da 
estratégia no curto prazo, sendo por isso uma 
ferramenta útil a todos os que na Instituição têm de 
tomar decisões e definir prioridades.

Apesar da incerteza do contexto que nos rodeia 
e das intempéries que não controlamos, temos 
por certo que a existência de uma ferramenta que 
sustenta as decisões e ações que tomamos no dia a 
dia é a melhor forma de gerir bem o que é de todos.

2018 é o ano em que o IPCA 
pretende consolidar um projeto 
iniciado há mais de 10 anos.

Apesar de ambicioso, este plano é exequível, 
dentro das restrições económico-financeiras que 
conhecemos. A vontade existe, a ambição é muita 
e os desafios são uma realidade. Acreditamos por 
isso que seremos bem sucedidos no compromisso 
que assumimos para 2018 com a comunidade IPCA! 

A3ES 
AAIPCA
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AULP
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CONDIT 
CONFIA 
DIGICOM 
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ESG 
ESHT
EST
EURASHE
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International Conference on Digital Design and Communication
Escola Superior de Design
Escola Superior de Gestão 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Escola Superior de Tecnologia
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Investigação e Desenvolvimento
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Ordem dos Contabilistas Certificados
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Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
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Social Responsibility Research Network
Técnico Superior Profissional
Tempo Integral
Unidades Curriculares
Unidade de ensino para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais
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SIGLAS E ABREVIATURAS

1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

O Plano de Atividades do Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave (IPCA) para 2018 (doravante PA_IPCA 
2018) é um instrumento de gestão que descreve as 
principais atividades e ações que o IPCA pretende 
desenvolver durante o ano de 2018, tendo como base 
a orientação estratégica, os objetivos estratégicos 
a atingir, e os recursos humanos e financeiros 
existentes. A elaboração deste documento tem por 
base outros documentos basilares como o Plano 
Estratégico do IPCA 2021, o manual de controlo 
interno, a lei do orçamento de estado, o Programa 
do governo e outos documentos e orientações 
tutelares com impacto na atuação da Instituição. 

Tendo sido recentemente eleita para um 
mandato de quatro anos, iniciou-se em julho de 2017 
o processo de conceção, elaboração e discussão 
do Plano Estratégico do IPCA para 2021, tendo por 
base o programa apresentado na candidatura a 
Presidente do IPCA. Este documento estratégico 
define os eixos e os objetivos estratégicos que 
orientam a ação da gestão nos próximos anos, 
conferindo unidade aos diferentes planos de 
atividades anuais que se venham a aprovar nos 
próximos anos. 

Embora o Plano de Atividades seja um 
documento de carácter obrigatório por lei, 
encaramos o PA_IPCA 2018 como uma ferramenta 
fundamental de apoio à gestão e à tomada de 
decisão capaz de conduzir ao alcance de níveis de 
economia, eficiência e eficácia mais elevados. Neste 
documento procuramos traduzir, para o horizonte 
temporal de um ano, as ações, medidas e atividades 
operacionais a desenvolver e a implementar com 
vista ao sucesso na concretização da visão e da 
estratégica definida para 2021. Para além de apontar 
o caminho a seguir, este documento pretende ainda 
medir o grau de concretização das metas que nos 
propomos atingir. 
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2. O IPCA E SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA
2.1 ENQUADRAMENTO

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), 
é uma instituição de ensino superior público, cria-
da em 19 de Dezembro de 1994 pelo Decreto-Lei 
304/94, e tem a sua sede na cidade de Barcelos. En-
trou em funcionamento no ano letivo de 1996/1997 
com dois cursos de bacharelato a funcionar na Es-
cola Superior de Gestão (ESG): o curso de Contabi-
lidade e Finanças Públicas e o curso de Contabili-
dade Empresarial. A Escola Superior de Tecnologia 
(EST) iniciou o seu funcionamento apenas em 2004, 
passando a oferecer os cursos de Sistemas de In-
formação para a Gestão e de Informática Industrial. 
Tratou-se de um marco decisivo para que o IPCA 
obtivesse, mais tarde, natureza jurídica própria e 
autonomia nos temos da lei. 

Em 2007 é criado o Centro de Investigação em 
Contabilidade e Fiscalidade do IPCA, que viria a 
merecer, em 2009, o reconhecimento da Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia (FCT). Ao longo dos 
anos, com o crescimento da sua oferta formativa, e 
consequentemente do número de estudantes, foi 
necessário adequar as instalações, tendo sido inau-
gurado em 2008 o atual Campus do IPCA. Em 2011, 
o Prof. Doutor João Carvalho tornou-se no primeiro 
Presidente do IPCA eleito pelo Conselho Geral, após 
a aprovação dos estatutos definitivos em 2010. 

Em março de 2014, o Campus do IPCA viu nas-
cer o Centro de Investigação e Desenvolvimento 
de Jogos Digitais. A entrada em funcionamento dos 
cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), em 
outubro de 2014, permitiu ao IPCA alargar os seus 
horizontes e passar a dispor, também, de um polo 
na cidade de Braga, no edifício IDITE Minho. Com o 
mesmo objetivo, foi inaugurado, em 2015, o Polo de 
Guimarães, situado no Avepark – Parque de Ciência 
e Tecnologia, em Caldas das Taipas.

Atualmente, o IPCA integra quatro Escolas, com 
a criação recente de mais duas Escolas: a Escola Su-
perior de Design (ESD) criada em 2015, e a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) criada em 
2017 e que terá a sua sede na cidade de Guimarães. 

No seio do sistema politécnico o IPCA é hoje reco-
nhecido pela excelência e qualidade do seu ensino 
e pelos resultados interessantes que se têm alcan-
çado na investigação aplicada, fruto de um caminho 
e de uma estratégia bem delineada no passado e 
eficazmente concretizada no presente. 

Este reconhecimento resulta de uma visão cla-
ra da missão e da visão do IPCA na comunidade, na 
região e no país, e do seu forte potencial no pano-
rama internacional, bem como de uma forte apos-
ta na valorização do conhecimento e das pessoas 
e nas suas qualificações. As dificuldades e cons-
trangimentos que se têm colocado à gestão desta 
Instituição não constituíram entraves ao seu cres-
cimento e desenvolvimento nos últimos 20 anos, 
como mostram os principais resultados destacados 
a seguir:

O crescimento sustentado do IPCA é reconhecido 
na região e no país. O IPCA é hoje uma instituição 
com mais de 4000 estudantes a frequentar cursos 
de licenciatura, mestrado e cursos TeSP, estando 
organizado em quatro Escolas: a Escola Superior de 
Gestão (ESG), a Escola Superior de Tecnologia (EST), 
a Escola Superior de Design (ESD) e a Escola Supe-
rior de Hotelaria e Turismo (ESHT). A criação recen-
te da ESHT é a concretização de uma das medidas 
estratégicas estabelecidas no Plano Estratégico do 
IPCA para 2016-2019. Uma Escola-Hotel que ficará 
situada no concelho de Guimarães, concretizando 
assim a chegada do IPCA à região do Ave, no que 
se refere à oferta de licenciaturas e mestrados e à 
existência de uma Escola neste concelho.

• O IPCA tem vindo a aumentar a sua capacidade 
de atração de novos estudantes, através dos di-
ferentes regimes de acesso, destacando-se um 
crescimento no número total de estudantes su-
perior a 100% em apenas 10 anos. Este resultado 
demonstra a forte capacidade de atração de es-
tudantes por esta instituição, sendo a sua maioria 
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resultante dos estudantes que ingressam através 
do concurso nacional de acesso em cursos de li-
cenciatura onde o IPCA tem atingido uma das me-
lhores taxas de colocação no sistema politécnico.

• A acreditação de todos os cursos de licenciatura e 
mestrado do IPCA, no período de 2012-2016, pela 
Agência para a Avaliação e Acreditação (A3ES), 
a maioria sem qualquer condição. O reconheci-
mento da qualidade da oferta formativa do IPCA 
resulta, entre outros, da melhoria significativa da 
qualificação do corpo docente (doutores e espe-
cialistas) e da investigação, realizada especial-
mente nos últimos 10 anos.

• Os resultados de investigação e desenvolvimento 
têm vindo a melhorar nos últimos anos, não ape-
nas pelo aumento das publicações científicas de 
elevado impacto, como também pelo aumento 
de projetos financiados e consequente receita ar-
recadada por esta via. O maior envolvimento em 
atividades de investigação e desenvolvimento 
(I&D) dos docentes do IPCA é algo que se preten-
de promover e aumentar em 2018.

• As ações de transferência e disseminação do co-
nhecimento em que os docentes do IPCA partici-
pam, como organizadores ou como participantes, 
aumentou significativamente nos últimos 10 anos 
o que tem permitido ao IPCA aumentar o seu re-
conhecimento junto do tecido empresarial e tam-
bém na comunidade internacional. 

• As interações com a sociedade estão hoje mais 
fortalecidas, através das parcerias estratégicas 
realizadas e da prestação de serviços à comuni-
dade. Estas interações facilitam a mobilidade in-
ternacional, a realização de projetos conjuntos 
(de ensino e de investigação) e, por consequência, 
a empregabilidade dos nossos estudantes que, 

através dos projetos de I&D em que participam 
acabam por conseguir uma integração no merca-
do de trabalho mais rápida. 

• Ao nível do ambiente físico é importante desta-
car as melhorias realizadas nas infraestruturas. O 
IPCA dispõe hoje de um Campus com condições 
excelentes, promovendo o bem-estar, a saúde e 
o bom ambiente académico. Nos últimos 10 anos 
apostou-se na construção de infraestruturas de 
qualidade e de elevada relevância para as ativi-
dades do IPCA. Em curso está a construção das 
instalações da nova da Escola Superior de Tecno-
logia e da biblioteca do IPCA. Em breve iniciarão 
as obras de reabilitação da antiga escola primá-
ria Gonçalo Pereira para a instalação da Escola 
Superior de Design no centro da cidade de Bar-
celos. Desde 2015 tem-se vindo a adaptar o edi-
fício onde estavam situados os serviços centrais 
do IPCA no centro da cidade para uma residência 
académica. 

• A política de construção do campus, centrada em 
preocupações com a natureza e a preservação do 
ambiente, faz do campus do IPCA um dos mais 
bonitos do país. Os acessos ao campus, pedonal 
(já concretizado) e carral (em curso), tornam este 
ainda mais amplo e mais aberto à comunidade. 
Os espaços verdes estão a crescer e a mobilida-
de sustentável começa a ganhar dimensão com 
a construção da ciclovia e a promoção do uso de 
bicicletas através do projeto U-BIKE (em curso). 
Vive-se atualmente um sentimento partilhado 
por estudantes, docentes e colaboradores de que 
temos um Campus agradável e com as condições 
necessárias para bem desempenhar a sua missão. 
As candidaturas aprovadas para apoiar a promo-
ção da eficiência energética constituem também 
uma realidade que será determinante na promo-
ção do campus seguro e responsável. 

2.2 ORGÃOS A ORGANIZAÇÃO INTERNA

A organização institucional encontra-se definida no 
artigo 13º dos Estatutos do IPCA, onde se estabele-
ce que, para a concretização da sua missão, o IPCA 
organiza-se internamente da seguinte forma:

I. Unidades orgânicas de ensino e 
de investigação, designadas por Escolas;
II. Unidades orgânicas de investigação,
não integradas em escolas;
III. Serviços de ação social (SAS);
IV. Unidade de ensino à distância; 
V. Unidade de ensino para os cursos técnicos 
superiores profissionais;
VI. Outras unidades, com ou sem estatuto de
unidade orgânica, que venham a ser criadas 
para a prossecução dos objetivos do IPCA.

As Escolas asseguram as atividades culturais, hu-
manísticas, científicas, tecnológicas e pedagógicas 
indispensáveis à prossecução dos respetivos obje-
tivos específicos, possuindo autonomia académica, 
nomeadamente, ao nível científico e pedagógico, 
estando organizadas por:

A) Departamentos
B) Áreas Disciplinares
C) Direções de mestrado
D) Direções de curso
E) Centros de Investigação

Constituem-se como órgãos das Escolas: 
o diretor, o conselho técnico-científico e o conse-
lho pedagógico.

Para além das quatro Escolas referidas anterior-
mente, com estatuto de unidade orgânica de ensino 
e investigação, o IPCA integra ainda duas Unidades 
sem estatuto de unidade orgânica: (1) a Unidade de 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (UTESP), 
criada através do Regulamento n.º 35/2016, sendo 
responsável pela gestão, organização e funciona-
mento dos cursos TeSP; e a (2) Unidade PRAXIS 21, 

Órgãos de governo

Órgãos de natureza 
consultiva

Conselho geral
Presidente 

Conselho de gestão

Conselho académico

Conselho para avaliação 

e qualidade

Provedor do estudante

TIPO ÓRGÃOS

Quadro 1: Órgãos de governo e de natureza consultiva do IPCA

que visa o incremento técnico-científico do Cáva-
do e do Ave, assente numa estratégia baseada na 
internacionalização, na transferência do conheci-
mento e no empreendedorismo. 

A organização e funcionamento desta unidade 
está definida no Regulamento nº 36/2016 de 15 de 
janeiro de 2016.

No âmbito da organização interna do IPCA exis-
te a figura do administrador que é responsável pela 
gestão corrente da instituição e coordenação dos 
seus serviços, sob direção do presidente do IPCA, 
integrando ainda o Conselho de Gestão.

Nos termos do artigo 14.º dos Estatutos, são órgãos 
do IPCA: os órgãos de governo e os órgãos de na-
tureza consultiva, tal como se apresenta no quadro 
seguinte:

 
O IPCA dispõe ainda dos Serviços de Ação Social 
(SAS) que é uma unidade vocacionada para asse-
gurar as funções da ação social escolar, gozando 
de autonomia administrativa e financeira, conforme 
previsto na lei e nos Estatutos do IPCA. O funcio-
namento e estrutura orgânica dos SAS estão de-
finidos no Regulamento Orgânico dos Serviços de 
Ação Social do IPCA, aprovado pelo Despacho n.º 
9611/2013, de 10 de julho e publicado em Diário da 
República n.º 139, de 22 de julho de 2013.
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2.3 O IPCA EM NÚMEROS

Ao longo de pouco mais de 20 anos de atividade 
pedagógica e científica, o IPCA tem contribuído 
para o aumento da qualificação da população 
portuguesa nas áreas das ciências empresariais, das 
tecnologias, do design e do turismo, garantindo 
mais formação para mais estudantes, e reforçando 
a atividade científica e da investigação aplicada, em 
ligação direta com o meio empresarial e industrial.

A área de influência do IPCA é a NUT II – Norte, 
sendo a zona de influência direta as NUT III do 
Cávado e do Ave cuja população total é de 919.825 
habitantes, ou seja mais de 9% da população 
portuguesa. A região do Cávado compreende 
um total de 6 municípios (Amares, Braga, 
Barcelos, Esposende, Vila Verde, Terras do Bouro), 
correspondendo a uma densidade populacional de 
329 habitantes/Km². A região do Ave compreende 
oito municípios (Cabeceiras de Basto, Fafe, 
Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, 
Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela), 
correspondendo a uma densidade populacional de 
409 habitantes/Km². A localização do IPCA numa 
região de elevada densidade populacional constitui 
uma oportunidade que a Instituição tem aproveitado 
na captação de mais e melhores estudantes.

O número de estudantes teve um aumento 
superior a 100% em apenas 10 anos, apesar dos 
constrangimentos financeiros que se viveram 

nos últimos anos e da redução, a nível nacional, 
do número de estudantes no ensino superior. O 
IPCA pautou a sua atuação por uma política de 
crescimento sustentado, o que reflete hoje num 
modelo sólido de gestão financeira. O número de 
diplomados ronda os 4500, sendo elevado o impacto 
na região com diplomados em praticamente todos 
os concelhos da área de influência do IPCA.

A atratividade dos cursos do IPCA é já uma 
realidade sendo as taxas de ocupação de vagas do 
concurso nacional de acesso de 100%. No ano letivo 
de 2017/2018 o IPCA atingiu uma taxa de 100% de 
ocupação do concurso nacional de acesso após a 2ª 
fase do concurso. Por outro lado, o elevado número 
de candidatos que concorreram pelo contingente 
especial (maiores de 23 anos, titulares de cursos 
TeSP, entre outros) e que não conseguiram uma 
colocação no IPCA é um indicador da elevada 
atratividade dos cursos do IPCA. Os resultados das 
colocações em cursos de mestrado e cursos TeSP 
mostram também a forte aposta da Instituição 
neste tipo de oferta e a forte procura que estes têm 
tido também nos últimos anos. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos números 
que melhor caracterizam o IPCA de hoje e que 
ajudam a projetar o IPCA que queremos amanhã.
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 FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO  LICENCIATURAS CTESP MESTRADOS

Nº inscritos 2656 858 562

Nº Cursos 13 20 14

Vagas 2017/2018 635 500 415

Candidatos 1ª fase - 17/18 3421 682 412

Candidatos 2ª fase - 17/18 611 477 381

Ocupação de Vagas - 17/18 96,22% 95,40% 91%

Diplomados* 4150 81 211

Unidades I&D 5

Nº Laboratórios 13

 RECURSOS E INFRAESTRUTURAS  NÚMEROS

Escolas 4

Campus e Polos 3

Cidades 3

Orçamento executado* Receita - 10.690.886€

Despesa - 9.248.261€

Nº ETI* 171

Nº Colaboradores 44

Quadro 2: O IPCA em números
Fonte: Plano Estratégico do IPCA 2021

*31.12.2016

Ao nível das infraestruturas destaca-se o forte 
investimento realizado nos últimos anos para criar 
as melhores condições para a concretização da 
missão e dos objetivos propostos. Para além das 
necessidades específicas da formação ministrada e 
dos projetos desenvolvidos, os investimentos nas 
infraestruturas têm tido também preocupação de 
natureza ambiental e social, no âmbito da política 
para a criação de um campus responsável, verde e 
seguro. 

No campus em Barcelos o IPCA integra, atualmente, 
os serviços centrais, os serviços de ação de social, 
as quatro escolas e a unidade PRAXIS21. Para além 
do campus em Barcelos, o IPCA dispõe ainda de 
instalações em Braga e em Guimarães onde mais de 
600 estudantes se encontram a frequentar cursos 
TeSP e formação especializada de curta duração. 

Os investimentos em curso para consolidar 
o património edificado do IPCA é significativo e 
constituirá uma das áreas que se continuará a 
privilegiar em 2018. O quadro seguinte resume a 
situação atual do património edificado do IPCA. 

CAMPUS EDIFICIADO

Campus Barcelos

Edifício Serviços Centrais

Edifício PRAXIS21

Edifício da ESG e da ESHT

Edifício da EST (em construção)

Centro de Investigação de Jogos Digitais

Edifício da ESD ( edifício a reabilitar)

Bibilioteca (edifício em contrução)

Edifício Cantina

Edifício dos Serviços de Ação Social

Polo de Braga Edifício Idite Minho

Polo de Guimarães
Edifício no AvePark

Oficinas de Design de Calçado e Design de Moda

Residência Académica Edifício da Residência Académica

Quadro 3: Património edificiado do IPCA
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO

A definição da missão é essencial no sentido 
de definir o que deve orientar a ação da nossa 
organização e serve como elemento diferenciador 
de qual o seu papel no contexto em que está 
inserida. 

A missão das Instituições de Ensino Superior (IES) 
está genericamente definida na Lei de Bases do 
Sistema Educativo, aprovada pela Lei nº46/86, de 
14 de Outubro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 115/97, de 19 de Setembro, Lei nº 49/2005, 
de 30 de Agosto e Lei nº 85/2009, de 27 de Agosto, 
bem como no Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior, aprovado pela Lei nº62/2007, de 
10 de setembro.

No âmbito da sua orientação estratégica, o IPCA, 
considerando o seu enquadramento legal, a sua 
relativa juventude face às outras IES públicas e o 
contexto socioeconómico muito próprio onde se 
insere, definiu a sua missão que se pretende que seja 
compreendida por todos os stakeholders internos 
(comunidade académica) e externos, identificando 
claramente os aspetos centrais que identificam e 
caracterizam a sua atuação. 

A missão do IPCA encontra-se definida no artigo 2º 
dos Estatutos do IPCA: 

 
“Contribuir para o desenvolvimento 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”.

Analisando a missão do IPCA destaca-se a 
ênfase colocada no contributo para a sociedade, 
em particular nas áreas de conhecimento que 
permitem o acesso a atividades profissionais 
atrativas no contexto nacional e internacional. Este 
contributo é promovido através da qualidade e 
relevância da sua oferta formativa, articulada com 
a investigação aplicada e a criação cultural, tendo 
por base a capacidade crítica e reflexiva e os valores 
humanistas. 

A preocupação não é apenas formar, mas formar 
com qualidade e assente nos valores humanos da 
sociedade.

VISÃO ESTRATÉGICA 2021

Tendo por base a missão institucional, bem como o 
contexto político-social e económico em que atua, 
e a multidisciplinariedade e multiculturalidade 
que o caracteriza, o IPCA define a seguinte visão 
estratégica para 2021:

Em 2021 o IPCA é uma Universidade Politécnica 
de excelência, reconhecida pela qualidade 
da sua formação, utilidade da produção 
científica e transferência de conhecimento 
para a sociedade e pelo forte contributo para 
o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Esta visão estratégica assenta num conjunto 
de pressupostos fundamentais que se esperam 
concretizar em 2021, sendo eles: 

• As pessoas (estudantes, pessoal docente e 
colaboradores) são a base de toda a organização, 
e estão no centro do modelo organizacional;  

• O IPCA é uma instituição com total respeito pelos 
direitos humanos, equidade do género e onde se 
combate a discriminação e promove a inclusão. 

• O IPCA tem uma situação financeira estável e 
sustentada, alinhada com um modelo de gestão 
financeira eficiente e transparente;

• O modelo de governação do IPCA é um exemplo 
e referência para outras IES e outras entidades 
públicas, e será ainda uma fundação pública bem-
sucedida, caso o regime fundacional venha a ser 
aprovado pelo conselho geral;

• A oferta formativa acompanha a evolução da 
sociedade e a necessidade de apostar em novas 
áreas do saber e do conhecimento, conduzindo a 
um aumento da satisfação da procura;

• Há uma clara aposta na formação baseada no 
pensamento crítico e autónomo, de forma a 
promover uma cidadania ativa e orientada para a 
empregabilidade;

• Todos os cursos de licenciatura e mestrado são 
reconhecidos pela A3ES, e cumprem com os 
referenciais e requisitos estabelecidos no Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade do IPCA;

• Os cursos TeSP estão alinhados com a estratégia 
de especialização inteligente da região e 
cumprem com as orientações e programas da 
Tutela, verificando-se a sua disseminação pelo 
território de intervenção do IPCA;

• A taxa de abandono e insucesso escolar diminui, 
encontrando-se abaixo da média nacional; 

• As boas práticas pedagógicas, com recurso às 
novas tecnologias e metodologias ativas de 
ensino adequadas à aprendizagem ao longo da 
vida, são promovidas no seio da academia com 
vista à melhoria dos resultados académicos 
e ao aumento da população portuguesa com 
qualificações superiores; 

• A taxa de empregabilidade aumenta, 
encontrando-se acima da média nacional da 
empregabilidade dos diplomados de licenciatura, 
mestrado e cursos TeSP. 

• Há uma estratégia clara de I&D, baseada na criação 
de centros de I&D reconhecidos pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em consórcio 
ou individualmente. Os centros desenvolvem 
investigação aplicada com uma forte vertente 
profissionalizante, orientada para a resolução de 
problemas concretos e alinhada com os desafios 
da sociedade;



PLANO ATIVIDADES IPCA 2018PLANO ATIVIDADES IPCA 2018

1716

VALORES

• Promove-se a transferência de conhecimento 
e tecnologia, a difusão e a valorização do 
conhecimento, assim como o empreendedorismo 
e a criação do próprio emprego;

• As parcerias estratégicas e as redes de 
investigação e inovação estão fortalecidas 
promovendo o intercâmbio e a cooperação com 
entidades nacionais e internacionais do sistema 
de investigação e inovação; 

• São fortalecidas as relações com países terceiros, 
nomeadamente o Brasil e os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), tendo 
expandido a atração de estudantes internacionais 
provenientes destes países e os projetos conjuntos 
de ensino e investigação; 

• No IPCA há um compromisso com a 
sustentabilidade ambiental e a responsabilidade 
social, em que as suas políticas e práticas 
minimizam qualquer impacto negativo sobre 
o meio ambiente. O Campus verde, seguro e 
saudável é sentido por toda a comunidade 
académica.

O alcance da missão do IPCA e a concretização da 
sua visão estratégica para 2021 assentam num 
conjunto de valores organizacionais que são a base 
de toda a sua atuação, sendo eles: 

I - ÉTICA E EXCELÊNCIA
A busca da excelência é sempre pautada pelo res-
peito dos princípios de ética e morais; os valores de 
economicidade não se sobrepõem aos valores so-
ciais e humanos;  
II - PROXIMIDADE E INCLUSÃO
A proximidade continua a ser uma imagem de mar-
ca do IPCA, pautada pela inclusão de toda a comu-
nidade; todos são IPCA e todos estão incluídos nes-
te projeto comum;
III - RIGOR E RESPONSABILIDADE
A governação e toda a atuação do IPCA é pautada 
pelo rigor e sentido de responsabilidade (pedagó-
gica, científica, cultural, social, financeira, etc.) para 
com toda a comunidade interna e externa;
IV - TRANSPARÊNCIA 
Há uma preocupação presente e contínua com a 
divulgação de informação clara e rigorosa sobre a 
utilização dos recursos públicos e o seu impacto nos 
resultados alcançados; 
V - CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Promover a capacidade criativa e de inovação cons-
tituem pilares basilares no sucesso de qualquer IES; 
o IPCA procura promover estes valores enquanto 
entidade inserida numa sociedade dinâmica, de-
senvolvida e em constante mudança;
VI -  COMPETITIVIDADE E EMPREENDEDORISMO 
A concorrência deve ser encarada como uma opor-
tunidade para avançar e fazer melhor; a capacidade 
empreendedora para apresentar soluções alterna-
tivas aos problemas e contribuir para a evolução das 
coisas é um pilar basilar na evolução das IES; 

Estes valores caracterizam o IPCA e identificam a 
sua cultura na envolvente interna e externa.

4. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2021

A orientação estratégica do IPCA para 2021 está 
estruturada em seis eixos estratégicos alinhados 
com a missão, a visão e os valores organizacionais, 
sendo eles: 

(1) as pessoas;
(2) o modelo de governação;
(3) a formação e educação;
(4) a investigação, desenvolvimento e inovação;
(5) a interação com a sociedade;
(6) o Campus responsável (cf. Plano Estratégico do 
IPCA 2021). 

O alinhamento entre os elementos que represen-
tam a orientação estratégico 2021 está identificado 
na figura seguinte:

Para cada eixo estratégico são apresentados 
os objetivos estratégicos que definem o que se 
pretende alcançar para concretizar a missão e 
a visão que se pretende para o IPCA em 2021, 
num total de 20 objetivos como mostra a figura 
seguinte. A cada objetivo estratégico correspondem 
as medidas estratégicas que são determinantes 
para implementar a estratégia e garantir que se 
concretizam as realizações desejadas. São estas 
medidas estratégicas que determinam as atividades 
e ações que se propõe realizar em 2018, e que se 
apresentam detalhadamente no ponto 5 deste 
documento.

No âmbito da orientação estratégica são ainda 
definidos indicadores chave de desempenho 
(KPIs) que pretendem medir as realizações ou 
concretizações de cada objetivo estratégico. Para 
permitir a avaliação das concretizações e apurar os 
desvios é ainda definida uma meta a alcançar no 
período estratégico em causa, permitindo desta 
forma monitorizar, acompanhar e avaliar o grau de 
execução do plano estratégico. 

Figura 1: Alinhamento Estratégico 2021
Fonte: Plano Estratégico IPCA 2021
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A figura seguinte apresenta a interligação entre os 20 
objetivos estratégicos e a os seis eixos estratégicos 
que compõem a orientação estratégica do PE_IPCA 
2021, aos quais estão associados os indicadores de 
monitorização e as metas a alcançar.

Figura 2: Mapa da orientação estratégica 2021
Fonte: Plano Estratégico IPCA 2021

5. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES 
     E AÇÕES PARA 2018

Nesta secção apresentamos o planeamento das 
atividades e ações a desenvolver em 2018, tendo 
por base as medidas propostas no Plano Estratégico 
IPCA 2021 para cada um dos vinte objetivos 
estratégicos. As atividades/ações planeadas para 
2018 são apresentadas para cada eixo estratégico 
e seus objetivos permitindo uma identificação 
clara do alinhamento de cada atividade/ação com 
o respetivo objetivo e eixo estratégico. De forma a 
facilitar a monitorização e avaliação da execução do 
plano de atividaades inclui-se ainda uma medida/
indicador de cada atividade/ação bem como as 
metas que se propõe alcançar em 2018.

Pela sua forma de apresentação, este 
documento constitui uma importante ferramenta 
de gestão, permintdo efetuar a monitorização e a 
avaliação do desempenho Institucional, bem como 
medir o alinhamento da atuação do IPCA no curto 
prazo com a estratégia definida para o longo prazo. 

É importante ter em conta, na leitura e 
análise deste documento, a existência de uma 
forte interligação entre os vários objetivos 
estratégicos que contribuem para o alcance da 
missão institucional. Esta interligação faz com que 
algumas atividades/ações a desenvolver e metas 
a alcançar em 2018 tenham impacto no alcance de 
mais do que um objetivo. Por exemplo, o OE 12- 
aumentar os níveis de empregabilidade, e o OE 16 
– desenvolver capacidades nos estudantes para o 
empreendedorismo e a inovação, embora estejam 
integrados em eixos estratégicos diferentes, eles 
estão fortemente alinhados com o aumento do 
sucesso dos diplomados do IPCA na integração no 
mercado de trabalho. 

Assim, as atividades/ações estão relacionadas e 
articuladas no alcance deste objetivo macro que 
é a empregabilidade e o sucesso dos diplomados 
do IPCA, embora os fatores que conduzem a esse 
sucesso dependem de perspetivas e dimensões 
distintas o que justifica a aresentação dos objetivos 
em eixos estratégicos diferentes. 

Estas relações entre os vários OE mostram o 
alinhamento estratégico existente entre todos os 
elementos que compõem a estratégia do IPCA, com 
vista ao alcance da missão institucional nas suas 
diferentes dimensões e perspetivas.
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EIXO ESTRATÉGICO I – AS PESSOAS
Reconhecimento e valorização das pessoas

Em 2018 pretende-se dar início à implementação de 
uma política de reconhecimento e valorização das 
pessoas com vista à sua motivação e identificação 
com os objetivos institucionais. 

As pessoas constituem a essência de qualquer 
organização e o seu maior ativo, o que torna 
fundamental valorizar o seu conhecimento 
e estimular o desenvolvimento das suas 
competências. 

Os estudantes, o pessoal docente e os 
colaboradores representam a comunidade 
académica do IPCA, sendo eles a base de toda a 
ação desenvolvida por esta instituição. 

As atividades/ações planeadas para este eixo 
estratégico, bem como os indicadores de medida 
e metas a alcançar em 2018, estão alinhados com 
quatro OE, sendo eles:

OE1 Promover uma cultura centrada nas   
 pessoas;
OE2  Promover um bom ambiente   
 organizacional;
OE3   Assegurar uma boa integração dos 
 estudantes no ambiente académico;
OE4 Estimular os valores humanistas e 
 solidários entre a comunidade estudantil.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Promover uma cultura centrada nas pessoas

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Proceder ao levantamento de necessidade e 
elaboração de um plano de formação adequado às 
necessidades dos colaboradores e às competências 
exigidas para o exercício das suas funções.

Levantamento de necessidade de formação 
dos colaboradores

Jan

Elaboração de um plano de formação dos 
colaboradores e proceder à sua divulgação

Fev

Nº horas de formação por colaborador de 
acordo com o Orçamento aprovado

Mín. 5h

Reforçar e melhorar a estrutura organizacional 
ao nível da definição de funções e promoção de 
abertura dos procedimentos concursais necessários 
de acordo com o previsto no Orçamento para 2018

Levantamento global das funções exercidas 
pelos colaboradores

Jan

Alteração de funções de acordo com as 
competências demonstradas pelos colaboradores

Fev

Abertura de procedimentos concursais de acordo 
com o levantamento global das necessidades, 
conforme Orçamento e Mapa de Pessoal aprovados

1ºsemestre

Realizar ações de motivação e coaching, 
promover iniciativas de team building 

Nº de iniciativas realizadas 2/ano

Desenvolver um modelo com vista ao 
reconhecimento do mérito profissional

Desenvolvimento do modelo 1ª semestre

Nº pessoas reconhecidas Mín.2

Neste eixo I enquadramos as atividades/ações que 
de forma mais direta conduzem à concretização 
destes quatro objetivos, apesar de existirem 
outras atividades/ações previstas noutros eixos 
estratégicos que, pela sua forte articulação, 
contribuem também para a concretização dos 
objetivos presentes neste eixo, tal como se referiu 
no início deste capítulo. 

O plano operacional para 2018 é apresentado de 
seguida:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Promover um bom ambiente organizacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Assegurar uma boa integração dos estudantes no ambiente académico

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Medir o nível de satisfação do pessoal docente 
e colaboradores e divulgar os resultados obtidos
bem como as melhorias a implementar

Aplicação do inquérito de satisfação 1ºsemestre

Realização de uma ação de divulgação dos 
resultados e das ações de melhoria a implementar

2ºsemestre

Divulgar as oportunidades de mobilidade interna 
(IN) e externa (OUT) junto do pessoal docente e 
colaboradores, incentivando à participação

Nº de docentes e colaboradores envolvidos 
em mobilidade internacional

Mín. 5%

Realizar atividades culturais e lúdicas que 
promovam o convívio entre os colaboradores 
(como o jantar de natal, o almoço convívio da 
Páscoa, caminhadas, etc.)

Nº de atividades realizadas Mín. 3

Analisar o diagnóstico global da saúde laboral da 
comunidade interna do IPCA e definir as medidas 
com vista à correção das desconformidades 

Conclusão do diagnóstico global da saúde laboral 
da comunidade interna do IPCA

Jan

Correção das desconformidades 2018

Criar os espaços adequados, cobertos e ao ar livre, 
para a prática desportiva da comunidade IPCA, 
promovendo o bem estar das pessoas e um melhor 
ambiente organizacional

Promoção do início dos procedimentos necessários 
para a construção do pavilhão polidesportivo 
multiusos

2018

Melhoria dos espaços exteriores que proporcionem 
a prática de atividades ao ar livre

2018

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Organizar a semana WelcomeIPCA para a receção 
dos novos estudantes e realizar atividades de 
orientação dos Estudantes Estrangeiros de 
Intercâmbio

Organização a semana WelcomeIPCA Set

Organização de programas de orientação 
dos estudantes estrangeiros

Fev/Set

Apoiar os estudantes sinalizados com situações de 
carência económica através dos apoios sociais cria-
dos no IPCA (fundo de emergência, loja social, etc.)

Diagnóstico das situações de carência económica 100%

Nº estudantes carenciados apoiados pelo fundo de 
emergência/nº estudantes carenciados sinalizados

100%

Apoiar os estudantes na candidatura à bolsa 
de estudo e agilizar o processo de análise das 
candidaturas  

Reforçar a comunicação clara, atempada e atualizada 
através da página eletrónica, emails e redes sociais 
sobre o processo de candidaturas a bolsa de estudo

Jun

% de processos de candidatura a bolsa de estudo com 
despacho a 31 de dezembro

90%

Desenvolvimento de mecanismos de modernização 
e simplificação administrativa do processo de bolsas

1ºsemestre

Aumentar a participação dos estudantes nas 
atividades do IPCA (como o dia do IPCA, OpenIPCA, 
eventos académicos e científicos, e a integração em 
grupos académicos, entre outros)

Divulgação das atividades junto dos estudantes 
através de diferentes meios

e-mail e 
moodle

Nº de estudantes envolvidos nas atividades 
e grupos académicos

Mín. 200
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Estimular os valores humanistas e solidários entre a comunidade estudantil

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Operacionalizar a figura do “mentor” e do “buddy” 
e aumentar o nº de estudantes envolvidos através 
de ações de divulgação

Ação de divulgação da figura do “mentor” 1 até julho

Ação de divulgação da figura do “buddy” 1 até junho

Nº de estudantes que assumiram o papel de “mentor” 5%

Nº de estudantes que assumiram o papel de “buddy” + 10%

Desenvolver ações/seminários de capacitação 
que promovam os valores humanistas e sociais

Nº de ações/seminários realizados 4

Promover ações de voluntariado e solidariedade 
com impacto social local, como a limpeza da 
floresta, colheita de sangue, recolha de alimentos/
bens, entre outras

Definição de um Programa de Voluntariado 
Institucional para 2018 com a definição de áreas 
prioritárias e ações concretas, através da auscultação 
de entidades da região (ex: Banco Local de 
Voluntariado do Município de Barcelos)

Jan

Desenvolvimento de uma plataforma eletrónica 
facilitadora da participação dos estudantes em ações 
de voluntariado

Jun

Incentivar e apoiar o associativismo e as atividades 
estudantis que promovam a responsabilidade social 

Estímulo e atribuição de incentivos aos grupos 
académicos com impacto positivo na população 
académica e que visem, entre outros, a integração dos 
novos estudantes, o combate ao abandono escolar, a 
promoção do sucesso, iniciativas de voluntariado, etc. 

2018

EIXO ESTRATÉGICO II – MODELO DE GOVERNAÇÃO
Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira

Maior autonomia, mais responsabilização e 
continuidade do modelo de eficiência financeira 
constituem pilares basilares do eixo da Governação, 
em prol da promoção da accountability e da 
transparência. A elevada escassez de recursos 
(humanos, materiais e financeiros) conjugada com 
as exigências cada vez maiores de um serviço 
de qualidade, exigem um modelo de gestão 
sustentável e transparente, baseado no princípio 
do equilíbrio entre responsabilidade e autonomia. 

A sustentabilidade financeira, a boa gestão dos 
recursos públicos e a tomada de decisão baseada 
nas prioridades estratégicas pretende-se que 
sejam características do modelo de governação 
neste período. 

O ano de 2018 poderá ainda ficar marcado 
pela transição para o regime fundacional, caso 
este venha a ser aprovado pelo conselho geral do 
IPCA e pelo MCTES, o que resultará em mudanças 
importantes no modelo de governação do IPCA, 
em especial no reforço do nível de autonomia da 
instituição para usar outros meios e instrumentos 
que proporcionem uma gestão pública mais eficaz 
e eficiente (produção de mais e melhores outputs e 
outcomes com os mesmos recursos).

OE5 Promover a transparência e a accountability;
OE6  Aumentar a notoriedade nacional e
 internacional;
OE7   Incrementar a eficiência e modernização 
 administrativa e a desmaterialização;
OE8 Garantir a sustentabilidade financeira;

O plano operacional para 2018 é apresentado de 
seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Promover a transparência e a accountability

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Elaborar o relatório de monitorização e execução 
do Plano Estratégico no ano de 2018

Elaboração do relatório de avaliação do 
PE_IPCA em 2018

Out

Realizar reuniões com vista à monitorização e 
acompanhamento da execução da estratégia

Nº de reuniões realizadas com dirigentes 
para monitorizar e avaliar a execução

2 reuniões

Detetar os desvios face às metas propostas 
e definir ações de melhoria

Definição das ações de melhoria Nov

Elaborar o Relatório de Atividades e Contas 2017 
para aprovação em conselho geral

Elaboração do Relatório de Atividades e Contas 2017 Mar

Aprovação em reunião do conselho geral Abr

Elaborar o Orçamento e Plano de Atividades 
para 2019

Elaboração do Orçamento e Plano de Atividades 2019 Ago

Elaborar o relatório de monitorização e prevenção 
de risco do ano de 2017, no âmbito do Plano de 
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Elaboração do relatório incluindo as medidas de 
melhoria recomendadas 

Mar

Implementação das recomendações e 
ações de melhoria

2º Semestre

Implementar o sistema de apoio à decisão (SAD) 
no âmbito do sistema integrado de gestão da 
qualidade

Implementação do sistema de apoio à decisão (SAD) Jul

Elaborar o relatório anual do desempenho 
institucional tendo por base a carta de indicadores 
de desempenho

Relatório anual do desempenho institucional Nov

Publicar na página do IPCA a informação de gestão 
relevante para os stakeholders diversos

Documentos institucionais, regulamentos, despachos Máx. 10 dias 
após aprovação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Aumentar a notoriedade nacional e internacional

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Tornar a página do IPCA mais atrativa e friendly Aumento do nº de utilizadores da página do IPCA + 5%

Redefinir a árvore de navegação e os conteúdos 
da página do IPCA em inglês 

Reformulação da página do IPCA em inglês Mai

Assegurar a presença do IPCA na Agenda 
de Barcelos

Gestão e inserção de informação do IPCA 
na plataforma Agenda de Barcelos

1º semestre

Dar visibilidade e divulgar aos stakeholders internos 
e externos as atividades de ensino, investigação, 
transferência de conhecimento, ligação à 
comunidade, responsabilidade social, entre outras, 
desenvolvidas pela comunidade IPCA

Atualização contínua das notícias publicadas 
na página do IPCA e nas redes sociais

1 dia após 
pedido

Elaboração e distribuição do Jornal do IPCA 
a toda a comunidade interna e externa

Mín. 15.000 
exemplares

Participar em ações/eventos/iniciativas promovidas 
por redes nacionais e internacionais de relevante 
interesse para as áreas das Escolas

Nº de redes internacionais em que o IPCA está 
integrado 
(ex. SRRN; EURASHE; AULP; 
RIPTUR; CIGAR; IEEE; WTN)

Mín. 5

Desempenhar um papel ativo na mudança 
da designação dos institutos politécnicos

Introdução do tema da mudança de designação para 
“Universidade técnica/politécnica” na agenda interna 
do IPCA e na comunicação com o exterior
Colaboração com o CCISP neste processo de mudança

Ao longo 
do ano

Rever o manual de procedimentos de 
comunicação interna e externa

Aprovação do novo manual de procedimentos 
de comunicação

2ºsemestre
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Incrementar a eficiência e modernização administrativa e a desmaterialização

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Iniciar uma cultura de desmaterialização 
assumindo o digital como regra

Início do processo de desmaterialização 
nos serviços centrais do IPCA

Mar

Desmaterializar os processos internos de 
execução da despesa e da receita

Melhoria e atualização da plataforma 
de gestão documental “iportal doc”

Jan

Desmaterializar o processo de candidaturas
no âmbito dos concursos locais de acesso 

Elaboração dos procedimentos internos dos serviços Ao longo 
do ano

Melhorar a integração de dados das várias 
plataformas/fontes de dados

Melhoria da plataforma de candidaturas 
online para acesso local aos cursos do IPCA

Jul

Operacionalização do sistema business intelligence Set

Reestruturar os processos e reorganizar os serviços 
com vista a proporcionar uma maior eficiência e 
agilidade institucional

Revisão do Regulamento Orgânico dos serviços 
centrais do IPCA

Jan

Revisão do manual de controlo interno do IPCA Mai

Definição e elaboração de procedimentos na área de 
Recursos Humanos;

Mai

Aquisição/Locação de Bens e Serviços e Empreitadas
2018Reengenharia de processos na área de manutenção/

aquisições; da Biblioteca e serviços de informática

Reformular o regulamento da UTESP e PRAXIS 21 
com vista a uma maior clarificação das suas funções 
e competências

Aprovação dos novos regulamentos Jun

Desenvolver dashboards de monitorização mensal Conclusão do desenvolvimento dos dashboards Mar

Nº de indicadores monitorizados Mín. 3

Desenvolver e implementar a plataforma 
integradora de gestão de projetos, com vista à 
centralização da informação da sua execução

Criação da plataforma de gestão de projetos Mar

Desenvolver plataformas de integração dos 
sistemas e infraestruturas tecnológicas dos serviços 
de suporte aos estudantes no âmbito da ação social 
(projeto no âmbito da APNOR)

Plataforma de gestão de serviços de alojamento

Dez
Plataforma de comunicação digital

Plataforma de gestão de transportes

Plataforma de gestão de serviços de alimentação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Garantir a sustentabilidade financeira

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Produzir informação da despesa e receita 
por centro de custos detalhados

Disponibilização da informação dos 
centros de custos aos responsáveis 

Jan / Fev

Elaborar o reporting semestral do desempenho 
orçamental

Reporting do desempenho organizacional Jul / Dez

Avaliar, em reunião do conselho de gestão e/ou 
outros órgãos, os resultados e desvios da execução 

Reuniões do conselho gestão para analisar o 
desempenho orçamental semestral

Jul / Dez

Monitorizar e acompanhar periodicamente a 
execução financeira dos projetos financiados  

Relatório semestral com a execução 
financeira dos projetos

Jul / Dez

Aumentar o volume de receitas próprias Aumento do valor de receitas próprias 
com projetos financiados

+ 10%
Aumento do valor de receitas próprias 
através da prestação de serviços

Aumento do valor de receitas próprias 
provenientes de propinas

Aprovar um regulamento de prestação de serviços 
à comunidade que estimule e incentive os docentes 
envolvidos

Aprovação do regulamento 2ºsemestre

Implementar o novo sistema de normalização 
contabilística para as administrações públicas 
(SNC-AP)

Implementação do modelo 2018

Formação interna aos serviços 1ºsemestre

Participação em formações externas Mín. 2
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EIXO ESTRATÉGICO III – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Formar com qualidade e excelência, 
acompanhando a evolução da sociedade

A missão principal de qualquer IES assenta na 
formação de pessoas altamente qualificadas 
e cidadãos responsáveis, contribuindo para a 
aprendizagem ao longo da vida, bem como para 
a geração e difusão do conhecimento aplicado à 
realidade das sociedades. As rápidas mudanças 
da sociedade, fruto da evolução tecnológica e do 
processo de globalização em que vivemos, obrigam 
a importantes desafios e constantes adaptações 
nos currículos, nos modelos pedagógicos, na 
formação contínua de professores, incluindo a 
formação pedagógica, entre outros aspetos, para 
garantir o sucesso no alcance da sua missão.

O eixo III – formação e educação, pretende orientar 
a atuação do IPCA no alcance de quatro objetivos 
essenciais, sendo eles:

OE9 Garantir uma oferta formativa de qualidade
 e adequada às expectativas do mercado de 
 trabalho;
OE10  Combater o abandono escolar e promover 
 o sucesso académico;
OE11   Captar mais e melhores estudantes;
OE12 Aumentar os níveis de empregabilidade; 

As atividades/ações planeadas para 2018 no 
eixo III apostam na garantia de uma política de 
qualidade e excelência da formação ministrada, 
determinada pela qualidade do corpo docente e 
do seu envolvimento em atividades de I&D, pelo 
alinhamento dos programas com a realidade e a 
melhoria das condições adequadas em termos de 
infraestruturas de ensino e de investigação. 

A monitorização e avaliação do problema do 
abandono e do insucesso escolar constituem 
também metas importantes para 2018, inserido 
num projeto global que tem vindo a ser 
implementado pela tutela. A monitorização do 
trajeto e do percurso dos diplomados do IPCA e 
a promoção de uma mais rápida integração no 
mercado de trabalho serão medidas a desenvolver 
também em 2018.

Apresenta-se de seguida o plano operacional para 
2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Garantir uma oferta formativa de qualidade e adequada às expectativas do mercado de trabalho

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Oferecer os cursos de licenciatura 
acreditados pela A3ES

Oferta formativa de cursos de licenciatura 
em 2018/2019  

14 cursos*

Taxa de ocupação de vagas 100%

Oferecer os cursos de mestrado 
acreditados pela A3ES

Oferta formativa de cursos de mestrado 2018/2019 14 cursos*

Taxa de ocupação de vagas Mín. 90%

Oferecer os cursos TeSP registados pela DGES 
e que correspondem às necessidades da região

Oferta formativa de cursos TeSP 2018/2018 20 cursos*

Taxa de ocupação de vagas Mín. 90%

Participar na 1ª e na 2ª edição do curso de 
doutoramento em contabilidade enquanto 
parceiros da Universidade de Aveiro

Horas de contacto lecionadas pelo IPCA 
em cada edição do curso 

Mín. 30h 
contacto

Organizar um seminário no IPCA no âmbito 
do doutoramento

2ºsemestre

Acreditar o novo ciclo de estudos em 
engenharia informática médica

Acreditação do ciclo de estudos 6 anos

Apresentar à A3ES novas propostas 
de ciclos de estudos

Reunião para análise das propostas fundamentadas 
apresentadas pelas Escolas em áreas estratégicas 
para o IPCA e para a região

Jul

Submissão à A3ES das propostas de novos ciclos de 
estudo de licenciatura e de mestrado aprovadas 
pela Presidência

Out

Monitorizar e acompanhar as melhorias 
introduzidas nos cursos e reestruturar os programas 
curriculares de acordo com o planeamento da A3ES 

Avaliação, com as comissões de autoavaliação dos 
cursos de licenciatura e mestrado, das melhorias 
introduzidas após os relatórios da A3ES

Jan / Fev

Organização dos processos de autoavaliação 
externa a desenvolver pela A3ES em 2018

2018

Submissão à A3ES dos relatórios de autoavaliação 
dos ciclos de estudos de licenciatura e mestrado em 
avaliação em 2018 (processos ACEF 2017/18 e PERA 
2017/18)

Jan / Mar

Oferecer um programa de cursos breves de 
formação executiva alinhado com as áreas de 
especialização das Escolas

Nº de cursos breves oferecidos 20/semestre

Nº de participantes Mín. 300

Oferecer cursos de pós-graduação em articulação 
com as necessidades do mercado

Oferta da 4ª e 5ª edição da pós graduação em SNC-AP Mar / Set

Oferta da 10ª edição da pós graduação em Fiscalidade Jan

Oferta da 2ª edição da pós graduação em 
Contabilidade de Gestão e Estratégia Empresarial

Jan

Oferta da 1ª edição das seguintes pós graduações: 
(i) Contabilidade Financeira Empresarial; 
     Ecocidades e Desenvolvimento Sustentável; 
(ii) Data Analysis for Business; 
(iii) Cibersegurança e Informática Forense; 
(iv) Gestão de Alojamentos Turísticos; 
(v) Marketing Digital;

1ºsemestre

Elaborar o manual de procedimentos para 
avaliação e monitorização dos processos ensino/
aprendizagem

Elaboração do manual 1ºsemestre

Implementação do relatório de autoavaliação da UO Out

*O catálogo dos cursos a oferecer em 2018/2019 é apresentado no anexo I.



PLANO ATIVIDADES IPCA 2018PLANO ATIVIDADES IPCA 2018

3332

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Combater o abandono escolar e promover o sucesso académico

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Implementar a plataforma de gestão e 
monitorização da assiduidade dos estudantes

Operacionalização da plataforma em todos 
os cursos em funcionamento 

Jan

Instalar terminais de registo de presenças 
nas salas de aula dos polos

1ºsemestre

Monitorizar, mensalmente, a assiduidade dos 
estudantes e sinalizar casos de abandono precoce

Nº de cursos monitorizados mensalmente 100%

Nº estudantes contactados/nº estudantes sinalizados >90%

Relatório do abandono escolar Out

Consolidar os mecanismos de identificação de 
situações de abandono escolar devido a problemas 
financeiros

Definição e implementação dos mecanismos 1ºsemestre

Monitorizar e avaliar o sucesso académico 
dos estudantes

Relatório do sucesso académico, por curso e por ano 1ºsemestre

Ações de melhoria implementadas/ações identificadas 
nos relatórios da UC e do curso

Mín. 90%

Premiar os estudantes do IPCA 
que obtêm um maior sucesso académico 

Nº de estudantes premiados pelo 
bom sucesso académico

1 prémio/curso

Promover o sucesso académico nos mestrados 
através de estímulos e incentivos à conclusão dos 
projetos/teses/estágios

Nº de prémios atribuídos a docentes cujos orientandos 
concluem o mestrado no tempo previsto no plano de 
estudos

Mín. 10

Apoio concedido aos mestres do IPCA que pretendem 
apresentar o seu projeto/tese de mestrado em 
conferências/congressos 

Mín. 5 mestres
apoiados

Participar, como entidade piloto, no Estudo do 
MCTES sobre insucesso e abandono no Ensino 
superior

Recolha dos dados necessários para a 
elaboração do estudo

1ºsemestre

Participação nas reuniões de trabalho Ao longo 
do ano

Realizar atividades de extensão pedagógica e 
extracurriculares envolvendo os estudantes 

Realização de seminários/ workshops/ 
jornadas nas áreas de especialização das Escolas

Mín. 60

Participação na 4ª edição do concurso 
Portugal Future Hoteliers

1ºsemestre

Organização da Feira de Turismo Abr / Mai

Organização de visitas de estudo para 
os cursos de licenciatura e TeSP

Média 1/curso

Organização e participação em exposições de 
eventos nacionais e internacionais nas áreas 
dos mestrados da ESD

Mín. 3

Definir e implementar um modelo 
de inovação pedagógica

Criação do gabinete de apoio à inovação pedagógica Out

Lançamento de uma call interna para apresentação 
de projetos de inovação pedagógica

2ºsemestre

Introdução de Audience Response Systems em 
algumas UC’s de forma a promover a participação 
dos estudantes

1ºsemestre

Aquisição e dinamização de um software anti plágio 
(ex. ferramenta URKUND)

1ºsemestre

Elaborar um plano de formação para docentes Elaborar o plano de formação Jan

Nº de docentes que participaram em ações de 
formação pedagógica

Mín. 40

Nº de horas de formação pedagógica para docentes Mín. 20h

Organizar ações de capacitação que promovam 
a inovação pedagógica e o uso das metodologias 
ativas de aprendizagem, como o ensino e-learning, 
o projet-based learning (pbl), entre outras.

Nº de ações realizadas 2

Nº de cursos onde se usam metodologias 
pbl e/ou ensino à distância

Mín. 4

Garantir os mecanismos de apoio social, psicológico 
e psicopedagógico que promovam a integração, o 
acompanhamento e orientação dos estudantes

Disponibilização de informação sobre os apoios social, 
psicológico e psicopedagógico aos novos estudantes 
no momento da matrícula através de suporte em 
papel/digital e, ainda, através do site, emails e redes 
sociais

4 suportes de 
informação

Promover o desenvolvimento de métodos de 
estudo, particularmente junto dos estudantes do 1º 
ano do 1º ciclo e dos cursos TeSP

Nº de sessões sobre métodos de estudo e
gestão do tempo

3

Dinamizar o papel do Provedor do Estudante no 
combate ao abandono e insucesso escolar

Implementar a figura do “mentor” Set

Reunião periódica com os delegados de curso 
para avaliar o ponto de situação

1 reunião/
semestre

Melhorar os espaços destinados ao estudo Criação de um espaço OPEN24 Mar

Apoiar estudantes com necessidades educativas 
especiais (NEE)

Nº estudantes apoiados/nº de estudantes 
identificados com NEE

100%

Criar mecanismos que permitam identificar, 
no ato da matrícula, os estudantes NEE

Jun

Disponibilização e atualização de informação 
no site sobre os apoios a estudantes NEE

2018
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Captar mais e melhor estudantes

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Antecipar a publicação do edital dos estudantes 
internacionais com vista a uma maior eficácia na 
divulgação

Publicação do edital Fev

Nº estudantes internacionais em todos 
os ciclos de estudos

Mín. 30

Implementar o plano de divulgação junto das 
escolas secundárias e profissionais definido com a 
Inspiring Future e monitorizar o cumprimento do 
protocolo com a AAIPCA

Execução do plano de divulgação 
com a Inspiring Future

100%

Nº de escolas a visitar Mín. 80

Cumprimento do protocolo pela AAIPCA 100%

Participar em feiras e outras ações 
de divulgação diversas

Nº feiras/ações em que participa
(ex. Unlimited Future – Lisboa e Porto; ExpoBarcelos; 
Comic Con Portugal; 4Gamers, Extreme Gaming, Noite 
dos investigadores)

Mín. 5

Abrir as portas aos estudantes das escolas 
secundárias, profissionais e outras

Organização do OPENIPCA Mar / Abr

Nº de escolas que visitam o IPCA Mín. 20

Lançamento da aplicação: 
uma visita virtual ao Campus

1 semestre

Organização da 2ª edição da Academia de Verão 
That’s All Digital, parceria Fórum Estudante

Jun / Jul

Nº de candidaturas recebidas +300

Nível de Satisfação dos Participantes 4 em 5

Organizar eventos e ações que permitam a 
divulgação específica da oferta formativa do IPCA 
e das atividades de investigação desenvolvidas

Organização da 4ª edição do Idrone Experience Mai ou Nov

Nº de visitantes Mín. 10.000

Nº de estudantes que participam nas provas Mín. 200

Organização a 1ª edição da Escola de Verão em 
Robótica, Visão por Computador e IA (em Esposende)

Jul

Organização da 2ª edição do IPCA Game Jam Abr / Mai

Organização da 3ª edição da Escola de Inverno 
em Inteligência Artificial para Jogos

Nov

Desenvolver ações específicas de divulgação dos 
cursos de mestrados e pós graduações

Participação na Qualifica
+ 5% ocupação
das vagas face
a 2017

Organização de uma ação de divulgação para os 
finalistas do IPCA

Divulgação específica nos meios de 
comunicação social

Criar um mecanismo de incentivo à captação de 
melhores estudantes 

Prémio de incentivo aos estudantes que ingressam 
num curso de licenciatura do IPCA com nota mais 
elevada

1 prémio/curso

Apoiar os candidatos ao IPCA, dos diferentes 
regimes de acesso, na submissão da sua candidatura

Melhoria do funcionamento do gabinete de 
acesso ao ensino superior

Aberto durante 
o período de 
candidaturas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Aumentar os níveis de empregabilidade

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Monitorizar e acompanhar o trajeto profissional 
dos diplomados do IPCA

Elaborar um relatório global do trajeto profissional dos 
diplomados do IPCA
Avaliar os resultados do relatório

Out

Implementar a plataforma Alumni e dinamizar a 
relação com os diplomados do IPCA

Implementação da plataforma Jun / Jul

Organizar de um evento para os Alumni Até setembro

% diplomados conectados à rede Alumni +20%

Organizar eventos/ações orientados 
à procura ativa de emprego

Organização dos Job Party Jul

Organizar eventos que promovam o 
contacto dos estudantes com os empregadores  

Organização da Feira de Emprego/JobShop IPCA Abr / Mai

Promover e incentivar os estudantes a realizar os 
estágios académicos nacionais e internacionais

Ações de divulgação e tratamento de informação 
sobre os vários enquadramentos/oportunidades  

1 ação/semestre

Divulgar as bolsas de emprego e ações de 
fomento ao empreendedorismo

Ações de divulgação e tratamento de informação 
sobre os vários enquadramentos/oportunidades

Mín. 10 ações

Avaliar junto dos empregadores/entidades externas 
o grau de satisfação com os diplomados e a 
adequabilidade da oferta formativa

Desenvolver e aplicar o inquérito Até out

Relatório global da satisfação dos empregadores 
com os diplomados do IPCA

Dez

Oferecer aos estudantes formação complementar 
e transversal na área do empreendedorismo, 
comunicação e línguas

Ações de formação de promoção e capacitação
Cursos breves de línguas
Outras ações

Ao longo 
do ano

Oferecer aos diplomados do IPCA cursos de apoio 
à preparação dos exames de acesso às ordens 
profissionais

Organização de 3 edições do curso de preparação para 
o exame da OCC
Organização de 1 edição do curso de preparação para o 
exame da OSAE

1/exame
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EIXO ESTRATÉGICO IV – INVESTIGAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Instituição reconhecida pelas atividades de I&D 
desenvolvidas e seu impacto societal

Em paralelo com a formação e a educação, as 
atividades de I&D desenvolvidas pelas IES, quando 
devidamente alinhadas com a formação ministrada, 
e com impacto societal, permitem obter sucesso 
no alcance da sua missão. A aposta na investigação 
aplicada e orientada para a prática, bem como 
na produção e transferência de conhecimento 
para a sociedade e para as empresas constituem 
fatores decisivos para a diferenciação do ensino de 
qualidade que se pretendem promover em 2018.

Neste eixo estratégico as atividades/ações e metas 
a alcançar em 2018 são apresentadas de acordo 
com três objetivos estratégicos, sendo eles:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Aumentar a qualidade e quantidade da produção científica

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Continuar a apoiar e a incentivar a produção 
científica de qualidade através dos prémios 
de incentivo

Nº de publicações indexadas (ISI ou Scopus) por 
docente doutorado/total docentes doutorados

1

Nº prémios atribuídos pela produção científica Mín. 30

Criar uma estrutura de apoio aos projetos I&D 
de forma a agilizar o processo de submissão e 
execução dos projetos

Criação de um gabinete de projetos Mar

Implementação de uma plataforma integradora 
de gestão de projetos

2ºsemestre

Executar o plano de atividades e de financiamento 
dos projetos I&D em curso em 2018

Desenvolvimento e execução dos projetos I&D 
financiados e em curso em 2018 

Execução 
+90%*

Valor executado em 2018 Mín. 500mil

Submeter novos projetos I&D para a 
captação de financiamento externo

Nº de projetos submetidos Mín. 6

Aumentar o nº de publicações depositadas 
no CienciaIPCA e no RENATES 

Aumento das publicações no repositório 10%

Continuar a editar a revista Tékhne – review of 
applied management studies e submeter o pedido 
de indexação à SCOPUS

Nº edições em 2018 2

Nº artigos Mín.12

Envio de pedido de indexação à SCOPUS Julho

*A lista de projetos I&D financiados, em curso em 2018, apresenta-se no anexo II.  

OE13 Aumentar a qualidade e quantidade da 
 produção científica;
OE14  Garantir a integração e alinhamento das 
 linhas de investigação com a oferta 
 formativa;
OE15   Aumentar a capacitação de transferência 
 de conhecimento científico e tecnológico;

O plano operacional para 2018 é apresentado de 
seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Garantir a integração e alinhamento das linhas de investigação com a oferta formativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Aumentar a capacitação de transferência de conhecimento científico e tecnológico

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Submissão de candidaturas à FCT, individualmente 
ou em parceria, para a avaliação/criação das 
unidades I&D do IPCA, e acompanhar o processo de 
avaliação

Unidade I&D na área da contabilidade Submissão: 
Jan/FevUnidade I&D na área da engenharia e tecnologia

Unidade I&D na área do design
(enquanto polo do ID+)

Avaliação: 
2018

Unidade I&D na área do turismo 
(parceria com a RIPTUR)

Redefinição das linhas de investigação de cada área 
de especialização das Escolas

Redefinição das linhas de investigação Jan

Afetação dos docentes às linhas de investigação

Envolver os estudantes/diplomados do IPCA em 
projetos de I&D ou outras atividades I&D

Nº de projetos que envolvem estudantes/diplomados Mín. 6

Nº de projetos desenvolvidos no âmbito 
de unidades curriculares

Avaliar o modelo dos laboratórios colaborativos 
(CoLab) e desenvolver o processo para a integração 
do IPCA em pelo menos um CoLab

Discutir internamente o modelo e desenvolver as 
parcerias necessárias
Integração em projeto CoLab

1º semestre

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Participar em conferências internacionais com 
a apresentação de comunicação, com revisão 
pelos pares

Nº comunicações apresentadas/
total docentes doutorados

Mín. 3/docente

Participar em comissões científicas de 
conferências e outros eventos científicos

Nº de docentes doutorados que integram em 
comissões científicas de eventos científicos/total 
docentes doutorados

Mín. 1/docente

Organizar conferências e outros eventos 
científicos nacionais e internacionais

Nº de conferências/eventos científicos organizados 
pelo IPCA, individual ou em parceria (ex. Congresso 
internacional de Turismo; CENTERIS 2018; VINOrg 
2018; III CONDIT; Congresso Internacional da ESG; VI 
CONFIA; II DIGICOM)

Mín. 5

Desenvolver projetos e atividades de transferência 
de conhecimento na área da responsabilidade social

Nº de projetos desenvolvidos Mín. 3

Continuar a desenvolver projetos em co-promoção 
com as empresas e submeter novas candidaturas

Nº de novos projetos em co-promoção com empresas 
e outras entidades

Mín. 5

Aumentar a prestação de serviços ao exterior Valor da receita com a prestação de serviços +5%

Criar uma estrutura de apoio aos projetos I&D 
de forma a agilizar o processo de submissão e 
execução dos projetos

Criar um gabinete de projetos Mar

Organizar ações de divulgação dos programas e 
oportunidades existentes

2 ações

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16
Desenvolver capacidade nos estudantes para o empreendedorismo e a inovação

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Aumentar o potencial de empregabilidade dos 
diplomados do IPCA e fomentar as ligações às 
empresas e aos empresários

Atualização e dinamização do site do PRAXIS 21/G3E 1ºsemestre

Aumento do número de estudantes que 
procuram o apoio do PRAXIS 21

+ 5%

Ações de divulgação /capacitação/informação Mín. 5

Criar parcerias com centros de incubação de 
empresas e outras entidades que promovam o 
empreendedorismo

Nº de estudantes que criaram a sua própria empresa 
em incubadoras de empresas do ou em parceria com 
o IPCA

Mín. 2

Nº de parcerias criadas Mín. 2

Realizar ações, workshops e sessões informativas 
sobre apoios aos empreendedorismo e 
autoemprego

Nº de estudantes e diplomados do IPCA que 
participam em ações e projetos de ligação à sociedade  

Mín. 100

Nº de ações de promoção do emprego 
e empreendedorismo

Mín. 3

Estimular o registo da propriedade intelectual Definir procedimentos internos para o 
registo de patentes

Jan / Fev

Nº de registos de propriedade intelectual 
de estudantes e diplomados do IPCA

Mín. 2

EIXO ESTRATÉGICO V – 
INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Uma instituição em permanente 
interação com a sociedade

A interação com a sociedade é hoje considerada a 
terceira missão das instituições de ensino superior, 
a par da educação e da investigação na medida 
em que esta reflete a sociedade global em que 
vivemos, que influencia e é influenciada pela 
atividade desenvolvida nas IES. Esta interação com 
a sociedade influencia diretamente os resultados 
obtidos nos eixos de formação e educação e de 
investigação, desenvolvimento e inovação.

O IPCA atua num ambiente dinâmico, onde 
interage com diversos stakeholders externos que 
são determinantes no alcance da sua missão. A 
capacidade do IPCA para interagir com a sociedade 
que a rodeia, recebendo dela inputs fundamentais 
para o seu crescimento, e contribuindo com os seus 
outputs para o seu desenvolvimento, constitui uma 

das vertentes estratégicas mais importantes do 
desempenho de qualquer IES. 

As atividades/ações planeadas e metas a alcançar 
em 2018 são apresentadas de acordo com quatro 
objetivos estratégicos, sendo eles:

OE16 Desenvolver capacidades nos estudantes 
 para o empreendedorismo e a inovação
OE17  Aumentar a interação com a sociedade e as 
 pessoas;
OE18   Instituir uma cultura de internacionalização, 
 no ensino e na investigação;

O plano operacional para 2018 é apresentado de 
seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 17
Aumentar a interação com a sociedade e as pessoas

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Aumentar a realização de atividades e projetos 
em parceria com os municípios e comunidades 
intermunicipais da região

Projetos de prestação de serviços na área da 
contabilidade e gestão financeira
Projeto New Level com o município de Esposende
Escola de Verão no município de Esposende
Projeto empreendedorismo 
Programa de capacitação empresarial “Inovar pelo 
design” ESD – CIM Cávado e Ave
Representações diversas do IPCA em ações das CIM 
Cávado e Ave

Ao longo
do ano

Nº de municípios envolvidos nestas atividades Mín. 4

Criar um conselho consultivo por Escola Criação do conselho consultivo 1ºsemestre

Reunião pelo menos 1 vez por ano 1 reunião

Aumentar a participação do IPCA 
na rede escolar da região

Organização de um seminário/debate com os 
diretores e outros responsáveis das escolas 
da rede escolar da região

1º semestre

Participação em reuniões da rede escolar 2018

Participação em projetos da rede escolar 2018

Dinamizar as atividades de formação e investigação 
aplicada da Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
na região

Início da criação do laboratório na área da cozinha 2ºsemestre

Realização de parcerias com entidades do setor da 
hotelaria e turismo da região

Ao longo 
do ano

Aumentar e dinamizar a participação em
clusters de áreas relevantes para o IPCA

Cluster do têxtil
Cluster da saúde
Participação nas reuniões e grupos de trabalho

Ao longo
do ano

OBJETIVO ESTRATÉGICO 18
Instituir uma cultura de internacionalização, no ensino e na investigação

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Aumentar o número de estudantes, docentes e 
colaborares do IPCA que têm uma experiência de 
mobilidade internacional 

Aumento do nº estudantes outgoing +5%/ano

Aumento do nº docentes e colaboradores outgoing +10%/ano

Aumentar e reforçar os acordos de cooperação 
com os parceiros internacionais

Reavaliação e ativação dos acordos existentes 1ºsemestre

Celebração de novos acordos Ao longo 
do ano

Aumento do nº de estudantes incoming + 5%

Diversificar o enquadramento e oportunidades de 
mobilidade internacional e potenciar a participação 
da comunidade académica

Grau de execução dos projetos, no âmbito da 
cooperação académica e mobilidade

Mín. 90%

Organização de ações de divulgação, informação e 
disseminação de boas práticas organizadas (genéricas 
e específicas)

Mín. 6

Organização da International Week IPCA Jun / Jul

Apoiar a integração dos estudantes estrangeiros
Oferecer cursos de língua e cultura portuguesa para 
estudantes estrangeiros

Organização do Curso de Português e Língua 
Estrangeira (PLE) para estudantes internacionais

1/semestre

Grau de satisfação com a frequência do PLE 80% com 
avaliação de 
Bom e Muito 
Bom (3 e 4/5)

Implementação do projeto Buddy IPCA 1º semestre

Grau de satisfação dos Buddies e Estudantes 
apadrinhados

80% com 
avaliação de 
Bom e Muito 
Bom (3 e 4/5)

Difundir e promover a aprendizagem de línguas na 
comunidade discente 

Cursos de língua inglesa oferecidos 
pelo Centro de Línguas

Mín. 2

Aumento do nº estudantes que frequentam 
cursos de línguas

+5%

Regulamentar e sistematizar procedimentos 
e orientações para a internacionalização
Divulgar documentos orientadores em língua 
inglesa

Definição de procedimento e elaboração de 
regulamentos

Ao longo 
do ano

N.º de documentos estratégicos divulgados e 
traduzidos para a língua inglesa

3
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EIXO ESTRATÉGICO VI – 
CAMPUS RESPONSÁVEL

Campus verde, saudável e seguro 

No âmbito da orientação estratégica para 2021 
o IPCA estabeleceu objetivos muito concretos 
com vista ao desenvolvimento de um campus 
responsável assente em três vetores essenciais: um 
campus verde, um campus saudável, um campus 
seguro. Esta aposta estratégica insere-se no 
âmbito de uma política global de responsabilidade 
social que se pretende desenvolver na instituição 
em vários níveis.

Há um pressuposto assumido pelos órgãos de 
governo que qualquer melhoria conseguida a este 
nível tem impactos muito significativos no alcance 
da missão institucional e da sua visão para 2021, 
devido ao seu forte impacto no desenvolvimento 
da atividade básica do IPCA. 

Em 2018 pretende-se concretizar dar passos 
muito importantes na concretização deste eixo 
estratégico, estando planeadas atividades/ações e 
metas a alcançar em dois objetivos distintos:

OE19 Dotar o campus das condições necessárias 
 e adequadas
OE20  Promover um campus verde, responsável e 
 seguro;

O plano operacional para 2018 é apresentado de 
seguida:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19
Dotar o campus das condições necessárias e adequadas

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Articular com o município de Barcelos os trâmites 
necessários para a reabilitação do edifício da nova 
ESD 

Realização das obras de reabilitação
Apetrechamento dos espaços

Jan / Dez

Colaborar com o município de Guimarães em 
todo o processo de conceção, levantamento de 
especificações e desenho do projeto da ESHT

Conceção e levantamento das especificações +10%/ano

Desenho do projeto 1ºsemestre

Arranque da 1ª fase do projeto Set

Realizar as obras na residência de estudantes com 
vista ao aumento do nº de camas 

Conclusão das obras de ampliação da Residência 1ºsemestre

N.º de estudantes admitidos na Residência 
no ano letivo 2018/2019

38

Aumento do nº de camas 17

Avaliar os espaços com vista ao aumento 
do nº de lugares de estacionamento

Aumento nº de lugares estacionamento + 100 lugares 
em 2018

Iniciar as obras de readaptação do 
edifício do polo de Braga

Iniciar as obras 2ºsemestre

Abrir o Campus à cidade e à comunidade em geral Reforço da colaboração com a sociedade civil na 
realização de atividades e eventos no campus do IPCA

2018

Horário de abertura do Campus ao exterior 24h



PLANO ATIVIDADES IPCA 2018PLANO ATIVIDADES IPCA 2018

4544

OBJETIVO ESTRATÉGICO 20
Promover um campus verde, seguro e responsável

ATIVIDADES / AÇÕES PROPOSTAS INDICADOR / MEDIDA META 2018

Realizar campanhas de sensibilização que visem 
a adoção de comportamentos seguros, saudáveis 
e ambientalmente responsáveis por parte da 
Comunidade Académica

Número de ações de comunicação/sensibilização 5

Divulgar nos meios de comunicação internos boas 
práticas e medidas que contribuam para este objetivo

Site e redes
sociais

Implementar o projeto de eficiência energética 
no Campus do IPCA (financiado pelo POSEUR) 
Acompanhar a execução do projeto e apurar os 
desvios

Substituição da iluminação interior por tecnologia LED 
Aplicação de isolamento térmico na cobertura 
Aplicação de isolamento térmico em paredes 
exteriores
Instalação de sistema solar fotovoltaico autónomo 
sem apoio
Implementação de sistema de monitorização de 
energia. 

2018

Instalar postos de carregamento 
de veículos elétricos

Instalação de postos de carregamento 
de veículos elétricos

2 em 2018

Definir os procedimentos e implementar as 
medidas necessárias com vista à certificação
de “empresa saudável”

Definição de procedimentos 1ºsemestre

Implementação das ações de melhoria necessárias 2ºsemestre

Aumentar a área de acessos pedonais e ciclovia 
e criar espaços adequados à prática desportiva 
ao ar livre

Aumento da área total + 5%

Criar hábitos saudáveis de mobilidade na 
comunidade IPCA, nomeadamente através 
do uso da bicicleta e do transporte público

Ações de divulgação e sensibilização 
para a utilização da mobilidade suave

Fev / Set

Nº de utilizadores das bicicletas do IPCA + 100

N.º de bicicletários instalados no Campus do IPCA 3

Nº de kms percorridos com as bicicletas do IPCA 42.000

Impacto das bicicletas IPCA na redução 
da emissão de CO2

3% de redução

Disponibilização (direta ou em parcerias com 
empresas de transporte) de uma rede de 
transportes públicos capazes de suprir as 
necessidades de mobilidade dos estudantes

% Cobertura de transporte público em 
localidades de onde provêm mais estudantes

80%

Desenvolvimento de uma plataforma eletrónica com 
informação integrada de todos os transportes públicos 
disponíveis para aceder ao Campus de variadas 
proveniências (trajetos, horários dos transportes, 
custos títulos de transporte, etc.)

Dez

Garantir acessibilidade às instalações para toda a 
comunidade educativa com necessidades especiais

% de constrangimentos associados a acessibilidade 
por elementos com necessidades especiais

- de 5%
MAPA PESSOAL PREVISTO

2017 2018 VARIAÇÃO

Pessoal Docente 227 224 -3

Pessoal não docente 69 75 6

Dirigentes 16 18 2

Total 312 317 5

O IPCA é a mais jovem instituição de ensino superior 
público politécnico e a que mais tem crescido em 
termos do número de estudantes. Contudo, ao 
nível dos recursos financeiros, o IPCA tem sido 
prejudicado pela contínua desorçamentação por 
parte Governo o que resulta numa insuficiente 
capacidade de resposta por parte do Orçamento 
de Estado para cobrir as despesas com pessoal, a 
que tem acrescido, desde 2010, a política de não 
contratação de pessoal e o congelamento das 
progressões remuneratórias.

Estas políticas públicas ao nível dos recursos 
humanos, ao contrário do preconizado no âmbito 
do que dizem os estudos sobre qual deve ser 
o futuro da Administração Pública, ao nível da 
melhoria da eficiência e eficácia, têm impedido 
o desenvolvimento das carreiras e a melhoria das 
condições de trabalho, causando graves prejuízos 
ao desenvolvimento de novos projetos e a aposta 
em novas áreas que muito desenvolveriam o nosso 
projeto educativo, de investigação e de interação 
com a sociedade.

De facto, se não fora a capacidade da Instituição 
para captar receitas próprias, bem como o apoio 
ao nível municipal e regional, granjeado junto dos 
atores políticos e sociais que fazem parte do eixo 
do território, onde se desenvolve o core da nossa 

6. RECURSOS HUMANOS 
     E FINANCEIROS PLANEADOS
     6.1 RECURSOS HUMANOS PLANEADOS

atuação, não teria sido possível ao IPCA ter crescido 
e dar resposta ao nível de procura de estudantes 
(um crescimento superior a 100% em menos de 10 
anos), ao nível de projetos aprovados (um valor de 
financiamento superior a 5 Milhões no último ano) 
e ao nível de obras projetadas e em construção (por 
exemplo, o novo edifício da EST e da Biblioteca do 
IPCA).

Para 2018, atendendo aos novos desafios que 
o IPCA tem pela frente, ao nível da criação da 
nova Escola Superior de Hotelaria e Turismo, bem 
como a lecionação dos cursos TESP, o crescimento 
das atividades de I&D, entre outras atividades, 
o mapa de pessoal proposto para 2018 prevê 
algumas alterações relativamente à estrutura atual, 
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. O quadro seguinte apresenta o 
resumo do mapa de pessoal previsto em 2017 e 
2018, incluindo o IPCA e os SAS, distinguindo entre 
pessoal docente, pessoal não docente e dirigentes. 
O pessoal docente ocupa, naturalmente, a maioria 
dos lugares previsto no mapa de pessoal do IPCA 
considerando a missão institucional.

Quadro 4: Previsão do Mapa Pessoal 2017 e 2018
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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 impõem, 
nomeadamente quanto ao aumento da despesa 
pública. Assim, a abertura de lugares previstos 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 do IPCA.

O mapa de pessoal do IPCA e dos SAS para 2018 
apresenta-se no anexo III.

O cumprimento do plano de atividades para 
2018, nomeadamente o conjunto de atividades 
e ações previstas em cada eixo estratégico, e o 
alcance das metas propostas para 2018, implica 
a disponibilização de um volume adequado de 
recurso financeiros.

O Orçamento 2018 apresentado pelo IPCA em 
agosto do corrente ano foi elaborado de acordo 
com as orientações da Direção-Geral do Orçamento 
aplicáveis às IES, incluindo a previsão da receita a 
cobrar e da despesa a realizar no ano seguinte que 
teve por base as atividades planeadas. Esta previsão 
teve também por base o contrato assinado entre as 
IES e o Governo, em julho de 2016, em que o Governo 
assumiu o compromisso de manter inalterado, até 
ao final da legislatura, o valor previsto no Orçamento 
do Estado para o financiamento do sistema de 
ensino superior público. Ou seja, neste contexto, é 
assumido o pressuposto de que as IES não estarão 
sujeitas a cortes ou cativações de verbas para 2018. 

Ainda de acordo com o contrato referido, foi 
inscrito no orçamento da Direção Geral do Ensino 
Superior um fundo para apoio a situações de 
eventual desequilíbrio financeiro (Mecanismo de 
entreajuda), constituído com 1% do orçamento do 
IPCA.

     6.2 RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS

O quadro seguinte apresenta, de forma resumida, o 
Orçamento 2018 do IPCA e dos SAS, num total de 
13 533 076 euros, um valor superior ao orçamento 
previsto para 2017 em 1.373.934 euros. Este 
aumento decorre, maioritariamente, por força do 
aumento previsto de receitas próprias em cerca de 1 
milhão de euros. As previsões das transferências do 
OE para 2018 são, no total, de 6 073 04 euros, o que 
corresponde a uma média prevista, por estudante, 
de 1445 euros. Destaque ainda para a percentagem 
de receitas próprias que se prevê que atinjam os 
55% em 2018.

 OE RECEITAS
PRÓPRIAS

RECEITAS
TOTAIS

% RECEITAS
PRÓPRIAS

IPCA 5 976 225€ 7 130 775€ 13 107 000€ 54%

SAS 96 821€ 329 255€ 426 076€ 77%

Total 6 073 046€ 7 460 030€ 13 533 076€ 55%

Quadro 5: Orçamento 2018 do IPCA e dos SAS
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O Plano de Atividades do IPCA para 2018 encontra-
se organizado de acordo com a estrutura do Plano 
Estratégico do IPCA para o quadriénio 2017-2021 e 
inclui os contributos enviados pelas várias partes 
envolvidas na gestão e na tomada de decisão, 
nomeadamente as Escolas (incluindo as unidades 
de I&D), a unidade PRAXIS 21, a UTESP, os SAS, 
os serviços centrais incluindo o Gabinete para a 
Avaliação e Qualidade, o Gabinete de Comunicação 
e Imagem, entre outros.

A recente eleição da nova presidente para o 
mandato de 2017-2021 implicou a redefinição do 
modelo de governo e da organização interna dos 
serviços, bem como a elaboração de um novo 
Plano Estratégico. Este contexto particular justifica 
a apresentação do plano de atividades para 2018 
nesta fase (após a submissão do Orçamento para 
2018 e respetivo mapa de pessoal em agosto do 
corrente ano).

Este documento é uma ferramenta de gestão 
flexível que permite rever e alterar a estratégica 
organizacional e, consequentemente, os objetivos 
e as atividades a desenvolver em 2018. Assim, na 
leitura do documento é necessário ter em conta as 
variáveis conjunturais e contextuais que poderão 
influenciar a concretização e alcance de algumas 
metas previstas e a necessidade de acrescentar 
novas atividades e eliminar outras previstas neste 
Plano. 

     NOTAS FINAIS
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     ANEXOS
     ANEXO I - OFERTA FORMATIVA PREVISTA EM 2018/2019

NOME DO CURSO REGIME
FUNCIONAMENTO

ESCOLA

Licenciaturas

Contabilidade Diurno e PL ESG

Design Gráfico Diurno e PL ESD

Design Industrial Diurno ESD

Engenharia e Gestão Industrial* Diurno EST

Engenharia de Sistemas Informáticos Diurno e PL EST

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Diurno EST

Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais Diurno EST

Finanças Diurno ESG

Fiscalidade Diurno e PL ESG

Gestão de Atividades Turísticas Diurno e PL ESHT

Gestão de Empresas Diurno e PL ESG

Gestão Pública Diurno e à distância ESG

Informática Médica Diurno EST

Solicitadoria Diurno e PL ESG

Mestrados

Auditoria PL ESG

Contabilidade e Finanças PL ESG/APNOR

Design Digital PL ESD

Design e Desenvolvimento de Produto PL ESD

Engenharia Eletrónica e de Computadores PL EST

Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais PL EST

Engenharia Informática PL EST

Fiscalidade PL ESG

Gestão Autárquica b-learning ESG

Gestão das Organizações PL ESG/APNOR

Gestão do Turismo PL ESHT

Ilustração e Animação PL  ESD

Sistemas Integrados de Gestão, QAS (Qualidade, Ambiente e Segurança) PL EST

Solicitadoria PL ESG

NOME DO CURSO REGIME
FUNCIONAMENTO

ESCOLA

TeSP

Aplicações Móveis Diurno EST

Apoio à Gestão Diurno ESG

Comércio Eletrónico Diurno ESG

Contabilidade e Fiscalidade Diurno ESG

Cozinha e Inovação Alimentar Diurno ESHT/IPB*

Desenho Técnico e Maquinação Diurno EST

Desenvolvimento Web e Multimédia Diurno EST

Design de Moda Diurno ESD

Design do Calçado Diurno ESD

Design para Media Digitais Diurno ESD

Eletrónica, Automação e Comando Diurno EST

Energia, Telecomunicações e Domótica Diurno EST

Exportação e Logística Diurno ESG

Gestão Agrícola Diurno ESG/IPB**

Gestão Industrial da Produção Diurno EST

Ilustração e Arte Gráfica Diurno ESD

Mecânica e Automóvel Diurno EST

Organizaçãoe Gestão de Eventos Diurno ESHT

Redes e Segurança Informática Diurno EST

Sistemas Eletrónicos e de Computadores Diurno EST

Turismo, Natureza e Aventura Diurno ESHT

*Dependente da aprovação de vagas adicionais e número de ciclos de estudo pelo MCTES.
**Curso registado na DGES em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança.
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     ANEXOS
     ANEXO II - PROJETOS DE I&D FINANCIADOS, EM CURSO EM 2018

PROGRAMA UNIDADE DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO FUNÇÃO

COMPETE ESD/PRAXIS 21 ECOBOND - Desenvolvimento de novos adesivos com 
microcápsulas de isocianatos com aplicação no calçado

Co-promotor

COMPETE ESD/PRAXIS 21 ActiveRest: Resguardo de colchão têxtil ativo e inteligente 
para a prevenção de úlceras de pressão

Co-promotor

COMPETE ESD/PRAXIS 21 Smart Active Mould: Otimização do desempenho térmico da 
moldação por injeção

Co-promotor

COMPETE ESG/CICF IPSAS - O processo de mudança da contabilidade pública como 
resultado da adoção das IPSAS na Península Ibérica

Líder

COMPETE ESG/CIJA TESTOR: A produção e simplificação de provas.
No domínio da eJustice, consiste na produção de um protótipo, 
recorrendo à metodologia da prova de conceito, para envolver 
os stakeholders internos (ao nível estratégico, de gestão e 
operacional)

Líder

COMPETE ESG/CICF ECF: Educação e Cidadania Fiscal Co-promotor

COMPETE EST SilkHouse .: Desenvolvimento de uma microrrede inteligente 
baseada em fontes renováveis de energia e de um sistema de 
monitorização para a Casa da Seda

Co-promotor

COMPETE EST SmartORTHOSIS: Ortótese inteligente personalizada para 
plagiocefalia posicional

Líder

COMPETE EST Maintenance4.0: Gestão Inteligente e Preditiva da Manutenção 
em Sistemas de Produção

Co-promotor

COMPETE EST RnMonitor: Infraestrutura de Monitorização Online e Estratégias 
de Mitigação Ativa do Gás Radão no Ar Interior em Edifícios 
Públicos da Região Norte de Portugal

Co-promotor

COMPETE ESHT HCTourism: Perfil e Tendências do Capital Humano no Setor do 
Turismo. Tem como principal objetivo aferir as competências 
profissionais e pessoais a deter pelo colaborador do sector 
do turismo em Portugal, bem como explorar, identificar e 
compreender as necessidades futuras de capital humano na 
indústria do turismo

Líder

COMPETE ESD “Inovar pelo Design” - concretização de um diagonóstico da 
performance atual das empresas da região do Cávado ao nível da 
inovação pelo design, nomeadamente nas ofertas assentes nos 
elementos identitários e recursos endógenos do território

Co-promotor

PAN2017-2019 EST sBee – Smart BeeKeeping, plataforma informática distribuída e 
integrada para tornar a atividade apícola mais eficiente.

Co-promotor

NORTE EST NewLevel: Potenciando um ecossistema favorável ao crescimento 
da indústria de desenvolvimento de jogos, aplicações digitais e 
interativas

Líder

Interreg Sudoe ESD/PRAXIS 21 Promoção e meta-clustering de produtos e serviços inovadores 
dedicados à “Silver Economy”. Este projeto pretende dinamizar o 
teste e alavancamento no mercado de novos produtos inovadores 
direcionados para as necessidades dos seniores. As mudanças 
demográficas que se verificam atualmente conferem a este 
projeto uma enorme relevância social

Co-promotor
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Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

Presidência 1 3 4

Total Presidência 1 3 4

Serviços
Centrais

Administração Competência para a coadjuvação 
do Presidente em matérias 
administrativas e financeiras

1 1

Serviços de Apoio 
à Presidência

Assessoria 1 2
Motorista 1

Assessoria Jurídica Prestação de apoio aos órgãos do 
Instituto e das unidades orgânicas 
nos domínios jurídicos e disciplinar

1 1

Auditoria 
e Controlo Interno

Atribuições no domínio da execução 
e aplicação do sistema de controlo 
interno

1 1

Avaliação 
e Qualidade

Atribuições ao nível da aplicação 
das políticas institucionais da 
avaliação e qualidade

1 1 2

Comunicação 
e Imagem

Atribuições ao nível do marketing e 
comunicação institucional

2 1 3

Atendimento, 
Expediente e Arquivo

Atribuições ao nível do 
atendimento, recepção, registo e 
expedição da correspondência

1 1

Área Financeira Atribuições no domínio financeiro, 
orçamental e patrimonial, com 
funções nas áreas da gestão 
financeira, contabilidade, tesouraria, 
receitas, projectos e património

1 3 2 6

Área dos Recursos 
Humanos

Atribuições no domínio da 
gestão dos processos e dados de 
pessoal  e aplicação de sistemas 
administrativos de gestão de 
recursos humanos

1 1 2

Gabinete de 
Aquisições e Gestão 
de Infraestruturas

Atribuições no domínio da aquisição 
de bens e serviços e de obras, 
manutenção de edifícios e espaços 
exteriores

1 2 1 4

Área de Gestão 
Académica

Atribuições na gestão académica 
e administrativa dos processos 
individuais dos estudantes, desde 
a fase de matrícula e inscrição à 
finalização dos estudos

1 2 3 1 7

Área de Informática Atribuições nas áreas da 
programação e desenvolvimento 
dos sistemas e tecnologias de 
informação, gestão e administração 
dos recursos físicos e aplicacionais 
instalados

1 1 9

Biblioteca Atribuições ao nível da aquisição, 
tratamento, acessibilidade e 
difusão dos recursos informativos, 
conservação e preservação das 
colecções bibliográficas

2 1 3

CIED - Centro de 
Informação Europe 
Direct

Atribuições na área da informação  
e apoio técnico personalizado sobre 
questões europeias

1 1

Total Serviços Centrais 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 17 12 3 5 2 43
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Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

ESG

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1 2

Apoio à Direcção Secretariado 1 1 2

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

1 5 6

Apoio às Actividades 
Pedagógicas

Atribuições ao nível do apoio 
às atividades pedagógicas 
- projetos de simulação 
empresarial

0 0

Atividade de 
investigação

CICF Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e serviços 
à Comunidade

1 1

Actividade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação

66 66

Total Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 1 0 1 1 66 0 3 5 0 0 0 77

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

EST

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1 2

Apoio à Direcção Secretariado 0

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

1 3 4

Apoio às Actividades 
Pedagógicas

Atribuições ao nível do apoio 
às atividades pedagógicas 
- projetos de simulação 
empresarial

0

Apoio técnico aos 
laboratórios

Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e serviços 
à Comunidade

1 1

Actividade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação

43 43

Total Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 1 0 0 1 43 0 1 4 0 0 0 50
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Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

ESD

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1 2

Apoio à Direcção Secretariado 0

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

1 2 3

Apoio às Actividades 
Pedagógicas

Atribuições ao nível do apoio 
às atividades pedagógicas 
- projetos de simulação 
empresarial

0

Atividade de 
investigação

CICF Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e 
serviços à Comunidade

1 1

Actividade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação

33 33

Total Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 1 0 0 1 33 0 1 3 0 0 0 39

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

ESHT

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1

Apoio à Direcção Secretariado 1 1

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

1 1

Apoio às Actividades 
Pedagógicas

Atribuições ao nível do apoio 
às atividades pedagógicas 
- projetos de simulação 
empresarial

0

Apoio técnico aos 
laboratórios

Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e 
serviços à Comunidade

0

Actividade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação

12 12

Total Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 1 1 0 0 0 15
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Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

UTESP

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

1 6 7

Actividade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação

70 70

Total UTESP 0 0 0 1 0 0 0 0 70 0 1 6 0 0 0 78

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Presidente
(1)

Vice-Presidente/
Pro-Presidente

(1)

Administrador
(1)

Diretor 
Executivo

(1)

Diretor
Escola

(1)

Sub-
Diretor

(1)

Secretário
(1)

Chefe de 
Divisão

(1)

Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

UPRAXIS

Direcção Gestão  corrente 
e adminsitrativa da Escola

1 1

Serviços Administrativos Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades da escola

2 3 5

Centro de Línguas 1 1

Total UPRAXIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7

TOTAL GERAL 1 3 1 2 4 0 0 6 224 0 27 34 3 5 2 312

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/atividades
Nº de postos de trabalho 

Previstos 2018Diretor de Serviços
(1)

Chefe de Divisão
(1)

Técnico superior Assistente técnico Assistente operacional Especialista de informática Técnico de informática

Serviços de Ação Social

Competência para a coadjuvação do 
Presidente em matérias administrativas 
e financeiras relativas aos SAS

1 1

Técnicos de ação social 2 2 4

Controlo e manutenção da residência 
de estudantes

0

TOTAL GERAL 1 0 2 2 0 0 0 5


