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I. ENQUADRAMENTO
INSTITUCIONAL

I.ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
O sistema de ensino superior português é um sistema complexo e dinâmico que tem vindo a sofrer
alterações ao longo do tempo fruto das mudanças da sociedade e do mundo. Neste sistema complexo operam universidades e politécnicos que são responsáveis pelo nível de educação e formação mais avançado da população, bem como pela produção, desenvolvimento e transferência de
conhecimento científico. O contributo das instituições de ensino superior (IES) para o desenvolvimento das regiões, do país e do mundo é, hoje, por todos reconhecido.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, com as sucessivas alterações introduzidas ao longo do tempo, considera que o ensino politécnico, orientado por uma constante perspetiva de investigação
aplicada e de desenvolvimento dirigida à compreensão e solução de problemas concretos, visa
proporcionar uma sólida formação cultural, social e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica, ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática
e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades profissionais, podendo conferir os graus
de licenciado, mestre e o diploma de técnico superior profissional.
Inserido num espaço global e operando num ambiente em constante mudança e de elevada complexidade, as IES enfrentam hoje grandes desafios, dos quais se salientam:
RR O objetivo estabelecido no âmbito do Horizonte 2020 para o ensino superior no contexto
europeu, designadamente o alcance da meta de 40% da população com formação superior no escalão 30-34 anos; a meta de 20% de estudantes em mobilidade no âmbito do
programa Erasmus; a redução do insucesso escolar para níveis inferiores a 10%; e a aposta
no investimento em investigação, desenvolvimento e inovação (I&Di);
RR As questões demográficas associadas à baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população coloca uma forte pressão nas IES para encontrar formas alternativas de captação de
estudantes, o que implica procurar e estudar novos mercados e diferentes públicos;
RR A preocupação e a aposta num ensino de qualidade e adaptado à sociedade de hoje, numa
perspetiva de formação e qualificação ao longo da vida, promovendo metodologias ativas
de ensino e com recurso ao uso das tecnologias;
RR A orientação para uma investigação aplicada e de desenvolvimento capaz de compreender os desafios societais e solucionar problemas concretos da vida das pessoas e das organizações;
RR A capacidade de internacionalização do ensino e da investigação, numa perspectiva global
de consolidação e criação de redes à escala mundial;
RR As elevadas expectativas da região e do país em relação ao contributo que as instituições
de ensino superior podem dar no desenvolvimento económico, social e cultural;
RR A aproximação das instituições à sociedade, promovendo-se o envolvimento como compromisso para a aproximação das comunidades e criando ambientes propícios à inovação social científica, económica e cultural, esperando-se que as IES contribuam para uma
maior coesão social;
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RR O balanceamento difícil entre o aumento da responsabilidade, das exigências e das obriI. ENQUADRAMENTO
INSTITUCIONAL

gações que se colocam às IES e a limitação dos recursos (financeiros, humanos) disponíveis, conduzindo à necessidade de um modelo de gestão sustentável, eficiente e eficaz.
O quadro legal em vigor no ensino superior português tem vindo a ser alterado e ajustado em função deste enquadramento interno e externo. Destaque para a última revisão do Regime Jurídico
das Instituições de Ensino Superior (RJIES), em 2007, que introduziu novos paradigmas de governação e de gestão das IES, nomeadamente:
a) A criação de um Conselho Geral como órgão máximo da instituição, composto por representantes eleitos dos professores, do pessoal não docente e dos estudantes, e por individualidades externas de reconhecido mérito, sendo um destes designado o Presidente do
órgão. Este modelo contribuiu para uma maior abertura à comunidade externa no poder
deliberativo e na eleição do presidente da Instituição;
b) A obrigatoriedade de cada instituição politécnica ter um número mínimo de professores
doutorados e de especialistas, representando no seu conjunto 70% dos ETIs (equivalente
a tempo integral);
c)

A introdução do regime fundacional que se apresenta como um modelo mais atrativo e
flexível à tradicional gestão pública. A análise e discussão do potencial do modelo fundacional e da capacidade das IES para transitarem para este novo modelo constitui um
desafio recente que deve ser tido em conta no quadro atual, com exemplos concretos de
sucesso.

No quadro do financiamento há que considerar as oportunidades de fontes alternativas de financiamento, designadamente as provenientes de fundos comunitários e nacionais e de prestação de
serviços à comunidade, assente num modelo financeiro sustentável. A sustentabilidade das IES,
no presente e no futuro, é algo que deve estar na agenda política e no seu modelo de governação.
Como é sabido, as transferências do Orçamento de Estado tornam-se insuficientes para a concretização da missão das IES nas suas diferentes vertentes. Este contexto obriga a uma definição
clara de prioridades, assente num modelo de sustentabilidade financeira, e exige um bom plano
estratégico e operacional onde os objetivos individuais e organizacionais se cruzam. O alinhamento entre os objetivos globais da instituição com os interesses e objetivos das pessoas constitui uma
das forças mais importantes no contexto de dificuldade financeira em que vivemos. A necessidade
de dotar a instituição de um corpo docente e não docente qualificado, de apostar em áreas emergentes do saber em resposta às necessidades das empresas e das organizações e aos desafios
societais exigem uma atuação capaz e competente que apenas é possível com base num modelo
de sustentabilidade e responsabilidade financeira. É neste quadro de atuação que as IES de hoje
devem atuar e pautar a sua ação.
No contexto atual, apresentam-se hoje às IES enormes desafios e oportunidades aos quais é necessário responder com conhecimento, pró atividade e compromisso, no desempenho do papel
fulcral que o ensino superior tem para o desenvolvimento das regiões e do país. É necessários
definir estratégias de futuro, centradas nas pessoas e no seu bem estar, tornando o nosso contexto
mais competitivo no espaço global em que atuamos.

Programa de Ação 2017-2021

5

Maria José Fernandes | Candidatura a Presidente | 2017-2021

II. O IPCA HOJE
O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), é uma instituição de ensino superior público, criada em 19 de Dezembro de 1994 pelo Decreto-Lei 304/94, e tem a sua sede na cidade de Barcelos.
Para além da sua sede em Barcelos, o IPCA tem, ainda, oferta formativa nos concelhos de Braga
(desde 2014) e Guimarães (desde 2015), nomeadamente Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(TeSP) e ações de formação de curta duração.
O IPCA tem como missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa aplicadas e fomentar o pensamento reflexivo e humanista. InseriII. O IPCA HOJE

do 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 (cf. artigo 2º dos Estatutos do
IPCA).
No seio do sistema politécnico, o IPCA é, hoje, reconhecido pela excelência e qualidade do seu ensino e pelos resultados interessantes que se têm alcançado 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 clara da missão e da atuação do IPCA na comunidade,
na região e no país e da definição de metas a alcançar. As dificuldades e constrangimentos que se
têm colocado à gestão desta Instituição não constituíram entraves ao seu crescimento e desenvolvimento nos últimos 10 anos, como mostram os resultados destacados a seguir:
RR 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 (criada em 1996), a Escola Superior de Tecnologia (criada em 2004), a Escola
Superior de Design (criada em 2015) e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo (criada
em 2017). A criação desta última Escola é a concretização de uma das medidas estabelecidas pelo anterior presidente, Professor João Carvalho, no Plano Estratégico do IPCA
para 2016-2019, aprovado pelo Conselho Geral. 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.
RR O IPCA tem vindo a aumentar a sua capacidade de atração de novos estudantes, através
dos diferentes regimes de acesso (nacional, especial e estudantes internacionais), destacando-se um crescimento no número total de estudantes superior a 100% em apenas
10 anos. Este resultado demonstra a forte capacidade de atração de estudantes por esta
instituição, sendo a sua maioria resultante dos estudantes que ingressam através do concurso nacional de acesso em cursos de licenciatura onde o IPCA tem atingido uma das
melhores taxas de colocação no sistema politécnico (meta estabelecida no Plano Estratégico do IPCA). De destacar também o aumento na procura de cursos de mestrado, cursos
de pós-graduação e cursos de formação breve, bem como a forte procura de estudantes
para frequentar cursos TeSP.
RR Ainda ao nível do ensino e formação é relevante destacar a acreditação de todos os cursos
de licenciatura e mestrado do IPCA, no período de 2012-2016, pela A3ES, a maioria sem
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qualquer condição. O reconhecimento da qualidade da oferta formativa do IPCA resulta,
entre outros, da melhoria significativa da qualificação do corpo docente (doutores e especialistas) e da investigação, realizada especialmente nos últimos 10 anos.
RR Os resultados de investigação e desenvolvimento têm vindo a melhorar nos últimos anos.
Apesar de alguma dificuldade de afirmação do ensino politécnico na área da investigação, na verdade as IES politécnicas têm vindo a demonstrar um grande potencial a este
nível com centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e projetos de ligação à comunidade. A estratégia recente do Ministério para
a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) em promover e valorizar o ensino politécnico tem contribuído para esta maior afirmação da investigação. O IPCA tem também
melhorado o seu desempenho neste patamar, não apenas pelo aumento das publicações
II. O IPCA HOJE

científicas de elevado impacto, como também pelo aumento de projetos financiados e
consequente receita arrecadada por esta via. O maior envolvimento em atividades de I&D
dos docentes do IPCA é algo que se pretende promover e aumentar no próximo mandato
com esta candidatura.
RR As ações de transferência e disseminação do conhecimento em que os docentes do IPCA
participam, como organizadores ou como participantes, aumentou significativamente nos
últimos 10 anos o que tem permitido ao IPCA aumentar o seu reconhecimento junto do tecido empresarial e também na comunidade internacional. Os vários prémios nacionais e internacionais que docentes e estudantes do IPCA têm conquistado, em diferentes áreas do conhecimento, são um dos exemplos da promoção e transferência do conhecimento realizada.
RR As interações com a sociedade estão hoje mais fortalecidas, através das parcerias estratégicas realizadas e da prestação de serviços à comunidade. Estas interações facilitam a
mobilidade internacional, 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 mercado de trabalho
mais rápida. Esta estratégia de interação com a sociedade através de atividades de I&D e
de serviços prestados à comunidade será promovida e melhorada no próximo mandato
com esta candidatura.
RR Ao nível do ambiente físico é importante destacar 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 atividades do
IPCA, entre as quais se destacam: a construção do campus onde estão sediadas as Escolas Superiores de Gestão, de Tecnologia e de Design, o edifício dos serviços centrais, o edifício dos serviços da ação social, a cantina, o edifício PRAXIS 21 e o centro de investigação
em jogos digitais. Em curso está a construção das instalações da nova da Escola Superior
de Tecnologia e da biblioteca do IPCA. Em breve iniciarão as obras de reabilitação da antiga escola primária Gonçalo Pereira para a instalação da Escola Superior de Design no
centro da cidade de Barcelos. Desde 2015 tem-se vindo a adaptar o edifício onde estavam
situados os serviços centrais do IPCA no centro da cidade para uma residência académica.
Atualmente a residência tem capacidade para 23 residentes, pretendendo-se aumentar
para 40 camas a curto prazo. Para além do campus em Barcelos o IPCA dispõe ainda de
instalações em Braga e em Guimarães onde cerca de 600 estudantes se encontram a frequentar cursos TeSP.
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RR 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 o campus ainda mais amplo
e mais aberto à comunidade. Os espaços verdes estão a crescer e a mobilidade 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 funcionários de que temos um Campus agradável e com
as condições necessárias para bem desempenhar a sua missão.
Em suma, apesar dos constrangimentos financeiros vividos nos últimos anos no sistema de ensino
superior português, o IPCA tem conseguido aumentar o seu nível de atividade, quer em quantidade, quer em qualidade, por força da sua capacidade em captar receitas próprias e, também, devido
II. O IPCA HOJE

a um modelo rigoroso de gestão financeira.
A concretização da visão e dos objetivos para o mandato 2017-2021 baseia-se na continuidade de
um modelo de gestão financeira sustentável e eficiente, o que depende fortemente do envolvimento e motivação das pessoas que todos os dias trabalham no IPCA e lutam por um IPCA melhor
e mais consolidado. Em simultâneo, é urgente a aprovação de regras adequadas de financiamento
do ensino superior, que continuaremos a reivindicar, nomeadamente as que determinam as transferências do Orçamento de Estado para as IES. Os atuais critérios de financiamento têm impedido
que o IPCA tenha o crescimento desejado e necessário para que desempenhe um papel mais ativo
no desenvolvimento da região onde está inserido. Esta será uma das grandes preocupações deste
mandato em que se continuará a defender que a tutela implemente, ao nível da transferência de
verbas do Orçamento de Estado, um tratamento igual entre todas as IES públicas, e seja reparada a
grande injustiça que faz com que o IPCA seja a instituição que tem o menor financiamento público
por estudante, sendo este muito inferior à média nacional.
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III. RAZÕES DA CANDIDATURA
Esta candidatura é o resultado de uma vontade expressa de continuar um caminho, afirmar uma
visão e consolidar uma estratégia iniciada há mais de 10 anos.
Pelas razões que são já do conhecimento público, o anterior presidente do IPCA, professor João
Carvalho, renunciou ao cargo, impedindo-o de concluir o seu mandato em 2019 como estava inicialmente previsto. Suceder a um líder com uma marca tão forte na Instituição não será tarefa fácil.
Mas é necessário continuar e consolidar o caminho e o projeto por ele iniciado e que tanto fez crescer e afirmar a marca IPCA, no contexto regional, nacional e internacional.
É com este compromisso e sentimento de missão e dever institucional que apresentamos esta
candidatura.
A razão que motiva este ato eleitoral antecipado reforça a responsabilidade e a necessidade de
entrega a esta instituição que a todos deve encher de orgulho. Devemos todos muito àqueles que
contribuíram para que o IPCA seja hoje uma instituição forte.
Por outro lado, a nossa forte ligação à história desta instituição marca também a decisão da apresentação desta candidatura.
III. RAZÕES DA
CANDIDATURA

Desde a sua criação em 1996, o IPCA contou, na sua gestão e liderança, com a colaboração de
individualidades externas. O professor Lopes Nunes, o primeiro presidente da comissão instaladora do IPCA e o professor João Carvalho, primeiro diretor da Escola Superior de Gestão
(ESG) e do conselho científico da ESG. Em 1997, no seu 2º ano de funcionamento, a candidata
ingressou no IPCA como docente da ESG, tendo sido a primeira professora adjunta do IPCA e,
durante muitos anos, foi o único membro interno que integrava o conselho cientifico da ESG (na
altura composto na sua maioria por docentes cooptados da Universidade do Minho). Fez todo
o seu percurso ligado à gestão, ao ensino e à investigação desta escola, que marcou o projeto
educativo do IPCA e a sua visibilidade no sistema politécnico.
De forma estratégica o IPCA foi construindo o seu corpo docente e não docente próprio, sempre
pautado pela exigência e qualificação, exigindo a conjugação das motivações pessoais com as institucionais. Foi desta forma que o IPCA foi crescendo e ganhando afirmação entre as várias IES e o
reconhecimento regional e nacional.
Hoje, como acima referimos, o IPCA é uma instituição de referência, sustentada em princípios de
ética, confiança, trabalho e com pilares firmes e coesos. Após mais de 20 anos de atividade, esta
será a primeira candidatura de um docente do IPCA ao cargo de presidente.
Pesaram ainda na decisão da apresentação desta candidatura os vários apelos e incentivos que
nos chegaram de vários colegas, colaboradores e estudantes para que desse este passo no sentido da continuidade e da consolidação. Sentir o apoio desta comunidade foi, sem dúvida, um dos
fatores mais determinantes. É o sentimento de pertença e de identificação com esta instituição que
nos alicia e motiva a agarrar um projeto tão complexo, mas também tão gratificante.
A experiência adquirida nos 20 anos de IPCA, enquanto docente e investigadora do ensino superior, e membro de diversos órgãos, permitirá dar um contributo para a afirmação e consolidação do
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IPCA. Destacamos alguns dos cargos desempenhados que evidenciam a abrangência e o conhecimento para o cargo a que nos candidatamos:
RR Primeira professora do IPCA a integrar o conselho científico da ESG (os restantes membros estavam em regime de cooptação da Universidade de Minho, dado não existir corpo
docente próprio na ESG), na qualidade de professora adjunta;
RR Primeira professora do IPCA a assumir as funções de Diretora da ESG, cargo que desempenhei entre junho de 2000 e outubro de 2003;
RR Presidente do Conselho Técnico-Científico da ESG do IPCA, eleita em janeiro de 2007,
reeleita em julho de 2012 e novamente em outubro de 2016, até ao presente, permitindo
conhecer a importância deste órgão na criação e reestruturação da oferta formativa da
ESG, na contratação de docentes e no apoio à investigação e progressão da carreira dos
docentes;
RR Diretora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade da Escola Superior
de Gestão do IPCA, desde junho de 2008, tendo obtido o reconhecimento da FCT desde
2009.Tem sido responsável por vários projetos e prestação de serviços à comunidade,
autora de diversas publicações nacionais e internacionais e co-autora do anuário dos municípios portugueses, projeto com mais de 10 anos de existência e com um impacto importante na agenda política local;
III. RAZÕES DA
CANDIDATURA

RR Membro de diversas comissões criadas pela A3ES para avaliação de novos ciclos de estudo e ciclos de estudo em funcionamento (1º e 2º ciclo);
RR Formação académica em áreas relevantes para o exercício do cargo, destacando-se a licenciatura em Gestão, o doutoramento em Ciências Empresariais e a agregação em Gestão;
RR Investigadora na área das Finanças e Contabilidade Pública com diversas publicações
científicas, nacionais e internacionais;
RR Outras funções de gestão pedagógica como diretora de cursos de licenciatura e mestrado,
comissões de gestão pedagógica, entre outras funções.
A candidatura que agora apresentamos foi subscrita por muitos docentes, estudantes e funcionários que acreditam neste projeto, e a quem agradecemos publicamente, o que aumenta a nossa
responsabilidade pelo cumprimento das linhas de ação propostas no ponto seguinte.
Este Programa de Ação, embora ambicioso, é igualmente realista, tendo sempre em linha de conta
a região onde está inserido e as limitações orçamentais que se preveem para os próximos anos. No
entanto, acreditamos que, com motivação e a participação dos docentes, estudantes e pessoal não
docente, teremos o IPCA que todos desejamos: uma instituição de ensino superior com um papel
ativo no desenvolvimento da sociedade.
Terminamos assumindo como lema desta candidatura:

Honrar o passado, assumir o presente e desafiar o futuro
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IV. PROGRAMA DE AÇÃO
O programa de ação desta candidatura à presidência do IPCA, para o período 2017/2021, tem por
base seis eixos de ação que estão alinhados com a missão institucional, sendo eles: (1) as pessoas;
(2) modelo de governação; (3) formação e educação; (4) investigação, desenvolvimento e inovação; (5) interação com a sociedade; e (6) Campus responsável.
Em cada eixo que se apresenta de seguida é realçada a visão que queremos para o IPCA nas suas
principais áreas de atuação e as ações gerais a desenvolver durante o período do mandato a que
nos candidatamos. Os vários eixos estão interligados entre si, numa perspetiva sistémica, e alinhados com a missão institucional.
O programa de ação apresentado tem por base a seguinte visão do IPCA para o mandato a que nos
candidatamos:
RR As pessoas (estudantes, pessoal docente e pessoal não docente) são a base de toda a
organização, e estão no centro do modelo organizacional;
RR O IPCA é uma instituição com total respeito pelos direitos humanos, equidade do género
e onde se combate a discriminação e promove a inclusão. É garantido o desenvolvimento
pessoal e profissional, sente-se um bom clima de trabalho e a aplicação dos direitos laborais;
RR O IPCA tem uma situação financeira estável e sustentada, alinhada com um modelo de
gestão financeira eficiente e transparente;
RR O modelo de governação do IPCA é um exemplo e referência para outras IES e outras
entidades públicas, sendo ainda uma fundação bem sucedida, caso o regime fundacional
venha a ser aprovado pelo conselho geral;
RR A oferta formativa acompanha a evolução da sociedade e a necessidade de apostar em
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

novas áreas do saber e do conhecimento, conduzindo a um aumento da satisfação da procura;
RR Há uma clara aposta na formação para o pensamento crítico e autónomo, para uma cidadania ativa e para a empregabilidade;
RR 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;
RR Os cursos técnicos superiores profissionais 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;
RR A taxa de abandono e insucesso escolar diminui, encontrando-se abaixo da média nacional; são promovidas medidas de combate ao abandono e insucesso escolar através de um
trabalho conjunto realizado pelos intervenientes na gestão pedagógica, gabinete para a
avaliação e a qualidade e os serviços de ação social;

Programa de Ação 2017-2021

11

Maria José Fernandes | Candidatura a Presidente | 2017-2021

RR As boas práticas pedagógicas, com recurso às novas tecnologias, e as 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;
RR Verifica-se uma melhoria dos processos internos de forma a garantir uma maior capacidade de resposta aos estudantes e a implementação de um programa de acolhimento
e integração dos estudantes no ensino superior, bem como o estudo e monitorização de
percursos de sucesso ou insucesso académico com vista ao combate ao abandono prematuro e ao aumento do sucesso académico;
RR A taxa de empregabilidade aumenta, encontrando-se acima da média nacional da empregabilidade dos diplomados de licenciatura, mestrado e cursos TeSP. É desenvolvido um
trabalho conjunto entre o gabinete de emprego e empreendedorismo e o projeto Alumni
com vista ao acompanhamento do trajeto dos diplomados e apoio na inserção no mercado
de trabalho;
RR Há uma estratégia clara de I&D, baseada na criação de centros de I&D reconhecidos pela
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 societais;
RR O IPCA participa em laboratórios colaborativos, em consórcio com outras entidades do
sistema de investigação e inovação, apostando em áreas de especialização alinhadas com
o ensino e investigação;
RR 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;
RR 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;
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

RR São fortalecidas as relações com países terceiros, nomeadamente o Brasil e os PALOP,
tendo expandido a atração de estudantes internacionais provenientes destes países e os
projetos conjuntos de ensino e investigação;
RR 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.´;
RR Verifica-se o reforço das infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais de forma a permitir aos estudantes e a toda a comunidade académica o acesso ao desporto e à
cultura;
RR A fundação IPCA, caso seja aprovada pelo Conselho Geral e a tutela, adoptou novos modelos de gestão, com a criação de novos mecanismos de contratação de acordo com as
necessidades específicas e compatíveis com a estratégia do IPCA, com alargamento de
oportunidades de financiamento e maior competitividade na captação de receitas próprias, bem como maior flexibilidade na gestão patrimonial designadamente ao nível da
aquisição e alienação de imóveis;
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RR O novo modelo organizacional constitui um motor fundamental para se atingir o nível de
qualidade pretendido para o ensino e a investigação, bem como fomentar a interligação
ensino-investigação aplicada;
RR A fundação IPCA, caso venha ser aprovada, tem uma forte ligação com o conselho de
curadores com as competências que lhes são atribuídas pelo RJIES e que permite uma
maior autonomia do IPCA e uma menor dependência da tutela;

IV.1 As Pessoas
Reconhecimento e valorização das pessoas
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 o pessoal não docente representam a comunidade académica
do IPCA, sendo eles a base de toda a ação desenvolvida por esta instituição. Com este programa
de ação pretende-se promover uma cultura organizacional assente na motivação, na inclusão, no
estímulo, na boa comunicação, na participação e espírito de equipa.
A gestão dos recursos humanos é uma das componentes mais complexas do modelo de gestão
de uma instituição, porque nem sempre os objetivos institucionais coincidem com os objetivos
pessoais, e vice-versa. Os constrangimentos financeiros são uma realidade com a qual temos
de viver, o que exige a definição de um modelo equilibrado e sustentável no recrutamento de
pessoas que procure motivar as pessoas e ajustar as competências individuais às funções a
desempenhar. Por outro lado, nem sempre os estudantes veem as suas reivindicações atendidas, nomeadamente de mais apoio a iniciativas, de melhores condições das infraestruturas de
ensino e de investigação, entre outras. Apesar dos recursos financeiros escassos transferidos
pela tutela, na verdade o IPCA tem-se pautado por um modelo rigoroso, de boa gestão finanIV. PROGRAMA
DE AÇÃO

ceira, permitindo atender a muitas necessidades da sua comunidade académica e garantir o
cumprimento eficaz da sua missão.
Para esta candidatura enfatizam-se as seguintes ações no eixo das pessoas, distinguindo as ações
a desenvolver para os estudantes e para o pessoal docente e pessoal não docente:

Estudantes
1. Dar voz aos estudantes envolvendo-os nos órgãos de gestão do IPCA, na definição e
implementação da estratégia organizacional, na discussão de temas relevantes para a
instituição e desenvolver as ações necessárias tendo em vista o feedback das suas intervenções/opiniões;
2. Promover a boa integração dos estudantes no ambiente académico do IPCA através de
um programa de acompanhamento e receção aos caloiros, envolvendo estudantes mais
velhos (tutores) que colaboram nas iniciativas de integração dos mais novos;
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3. Reconhecer e valorizar as iniciativas de responsabilidade social do estudante na sociedade através do voluntariado e da intervenção social e cultural, estimulando os valores
humanistas e sociais;
4.

Apoiar o movimento associativo e as atividades desenvolvidas pelos vários grupos académicos, bem como incentivar e estimular os estudantes a participarem e integrarem estes grupos;

5. Consolidar o projeto “Loja Social do IPCA” através de ações sistemáticas de recolha de
bens alimentares, livros e manuais académicos para disponibilização aos estudantes mais
carenciados do IPCA;
6. Os Serviços de Ação Social (SAS), em articulação com as diferentes intervenientes na
gestão pedagógica (diretores de curso, delegados de turma, docentes) e o Provedor do
Estudante e associação académica, operacionalizam um plano de acompanhamento dos
estudantes no sentido de identificar situações supervenientes de carência económica, desadaptação ao ambiente escolar, ou outras, que possam influenciar a retenção dos estudantes no IPCA e o seu sucesso académico;
7. Assegurar o alargamento da base de captação de estudantes, garantindo o acesso e frequência nos vários tipos de formação de indivíduos oriundos de agregados familiares economicamente carenciados, através de medidas de apoio social que garantam e equidade
no acesso ao ensino superior e o conhecimento acessível a todos;
8. Promover e permitir a colaboração dos estudantes com maiores necessidades económicas em atividades e serviços do IPCA, envolvendo-os nas atividades de gestão e divulgação da instituição através da bolsa de colaborares do IPCA;
9. Apoiar e definir medidas com vista à melhor integração dos estudantes com necessidades
educativas especiais, quer através dos serviços prestados, das infraestruturas adequadas
e do acompanhamento curricular (aulas, avaliação e materiais de apoio ao estudo);
10. Promover a criação de um espaço Open24, cujo objetivo é garantir as condições necesIV. PROGRAMA
DE AÇÃO

sárias para apoiar o estudo e a realização de trabalhos de todos os estudantes do IPCA
durante 24 horas;
11. Promover uma maior participação dos estudantes em programas de mobilidade estudantil, em especial no âmbito do programa Erasmus + e dos programas de mobilidade para
países da CPLP;
12. Apoiar os estudantes e os diplomados na procura de emprego e a participação em programas de inovação e empreendedorismo, bem como o apoio à sua candidatura a programas
de desenvolvimento de projetos empresariais ( IAPMAEI , poliempreende e outras) indo
ao encontro da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo;
13. Apoiar os projetos dos estudantes que fomentem investigação aplicada e o desenvolvimento de competências específicas relacionadas com a inovação e o empreendedorismo,
capazes de promover a criação e o apoio a novos projetos empresariais com carácter inovador e de forte valor acrescentado;
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Pessoal docente e pessoal não docente
14. Garantir a participação ativa do pessoal docente e pessoal não docente nos órgãos de gestão do IPCA, na definição e implementação da estratégia organizacional, na discussão de
temas relevantes para a instituição e desenvolver as ações necessárias tendo em vista o
feedback das suas intervenções/opiniões;
15. Dar a conhecer ao pessoal docente e ao pessoal não docente a missão institucional e a
sua estratégia e o que se espera obter de cada um, promovendo o alinhamento entre os
objetivos individuais e os objetivos organizacionais;
16. Promover um bom ambiente organizacional onde se procura alinhar as competências das
pessoas com as funções a exercer e definir claramente as responsabilidades a assumir,
estimulando assim a motivação e uma maior identificação com o projeto global IPCA;
17. Elaborar um plano de recrutamento de pessoal docente e não docente, de acordo com
as necessidades identificadas no mapa de pessoal, identificando o perfil e competências
adequados aos postos de trabalho a ocupar, tendo sempre por base o modelo de sustentabilidade financeira;
18. Ajustar as obrigações da atividade docente dos professores em exclusividade, em função
dos projetos de investigação em que participam e das atividades de apoio à gestão que
desenvolvem, conforme carta de compromisso a ser assinada por cada professor;
19. Rever o modelo de avaliação de desempenho do pessoal docente, permitindo um maior
ajustamento tendo em conta a situação contratual. No caso dos professores de carreira, o
modelo deve ser ajustado ao seu perfil, considerando as 3 dimensões da avaliação (ensino, investigação e apoio à gestão);
20. Promover a flexibilidade de funções no pessoal não docente, em benefício pessoal e de
uma organização mais ágil e mais rentável;
21. Promover a igualdade de oportunidades, a equidade em termos salariais e das condições
de trabalho, bem como das oportunidades de progressão na carreira;
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

22. Promover a aprovação e a concretização de um plano de formação anual do pessoal não
docente, de forma a melhorar, redefinir e atualizar as competências profissionais e o exercício das funções, com vista ao aumento da qualidade e eficácia dos processos, bem como
o aumento da produtividade, da motivação e da responsabilização dos trabalhadores;
23. No caso de o IPCA se transformar em fundação pública serão objeto de discussão pública
novos mecanismos de contratação, de acordo com as necessidades específicas e compatíveis com a estratégia do IPCA, com a criação de carreiras próprias, mas sempre com
a salvaguarda do regime da função pública de que gozam os funcionários e agentes da
instituição de ensino superior antes da sua transformação em fundação pública;
24. Apoiar a organização de atividades socioculturais, de carácter lúdico, que fomentam o
convívio entre os trabalhadores do IPCA;
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IV.2 Modelo de governação
Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira
A transição para o regime fundacional, caso este venha a ser aprovado pelo conselho geral do IPCA
e pelo MCTES, constitui um dos principais desafios e oportunidades do modelo de governação do
IPCA nos próximos 4 anos. A autonomia da instituição será reforçada e estarão à sua disposição
outros meios que permitirão valorizar o trabalho e o desempenho das pessoas, bem como promover o alcance da missão e da estratégia do IPCA. Por outro lado, a responsabilidade pelos resultados obtidos e pela boa gestão dos recursos disponíveis aumenta, obrigando a um modelo de
governação claramente definido e baseado nos princípios da transparência e da accountability.
O programa das ações a desenvolver no modelo de governação, proposto nesta candidatura, visa
para o mandato 2017-2012:
25. Promover a identificação e institucionalização interna do modelo fundacional, caso venha
a ser aprovado, acompanhando e monitorizando os primeiros anos da sua implementação, numa perspetiva de total transparência e flexibilidade;
26. Aumentar a autonomia das unidades orgânicas, responsáveis pelo cumprimento dos principais eixos estratégicos da instituição, com base numa definição clara dos objetivos e resultados a alcançar e das responsabilidades estabelecidas;
27. Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação de um plano estratégico de cada Escola,
alinhado com a missão e o plano estratégico do IPCA, envolvendo o conselho consultivo
de cada Escola;
28. Apresentar ao Conselho Geral o plano estratégico do IPCA para 2017-2021, apresentando
anualmente relatório da sua monitorização e execução;
29. Prestar contas trimestralmente ao conselho de gestão, recorrendo à elaboração de mapas de execução orçamental detalhados e acompanhados de indicadores de gestão reIV. PROGRAMA
DE AÇÃO

levantes para a tomada de decisão. Sempre que se entender a reunião de análise destes
documentos pode ser alargada às unidades orgânicas;
30. Desenvolver e implementar um sistema de contabilidade por centro de custos e por atividades, conforme sistema contabilístico em vigor, permitindo o apuramento, em tempo
oportuno, dos custos por outputs, servindo de base para a obtenção da informação necessária ao controlo de gestão e autorização de despesas por cursos, projetos, atividades ou
processos;
31. Assegurar a divulgação online da informação de gestão, disponibilizando, em tempo
oportuno, no site do IPCA mapas orçamentais, financeiros e de custos, bem como indicadores de desempenho;
32. Rever o modelo organizacional e funcional da unidade de cursos técnicos superiores profissionais (UTeSP) com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade dos procedimentos e processos inerentes ao funcionamento destes cursos, dinamizar este tipo de oferta
formativa em perfeita interligação com o tecido empresarial e com as organizações educativas e territoriais, e captar novos estudantes nos vários concelhos da região;
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33. Rever o modelo organizacional da unidade Praxis 21, com vista ao aumento da ligação com
as empresas, acompanhamento e monitorização do percurso profissional dos estudantes,
bem como o reforço dos programas de empreendedorismo e dos projetos de transferência de conhecimento, e, ainda, a criação do gabinete de apoio a projetos e a candidaturas a
financiamento externo;
34. Criar uma plataforma integradora de gestão de projetos, agilizando os processos e facilitando a obtenção de informação diversa de cada projeto (informação financeira, documentos, relatórios, etc.);
35. Promover a implementação de um sistema de avaliação da satisfação dos utentes internos e externos relativamente aos diversos serviços prestados ao nível das unidades de
Serviços.
36. Criar uma carreira específica para pessoal a lecionar exclusivamente em cursos TeSP,
dada a especificidade deste tipo de cursos e a necessidade de perfis de docentes diferente dos cursos de licenciatura e de mestrado. Esta ação apenas será possível se o regime
fundacional for aprovado pelo conselho geral;
37. Avaliar a relevância e utilidade da criação de uma carreira específica para investigadores,
em função das atividades e projetos de I&D a desenvolver; esta ação apenas será possível
se o regime fundacional for aprovado pelo conselho geral;
38. Estabelecer uma forte ligação com o conselho de curadores, caso o modelo fundacional
venha a ser aprovado, de acordo com as competências que lhe são atribuídas pelo RJIES e
que permitirá uma maior autonomia do IPCA e uma maior autonomia face à tutela;

IV.3 Formação e educação
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

Formar com qualidade e excelência, acompanhando a evolução da sociedade
A formação e a educação das pessoas constituem os valores basilares de uma sociedade desenvolvida. A aposta numa formação de qualidade e excelência é determinada pela qualidade do corpo docente e do seu envolvimento em atividades de I&D, pelo alinhamento dos programas com a
realidade e a evolução do saber e do conhecimento nos vários domínios e a garantia das condições
adequadas em termos de infraestruturas de ensino e de investigação. O abandono e o insucesso
escolar constituem hoje ameaças e dificuldades do ensino superior no mundo, pelo que é fundamental continuar a trabalhar no combate e redução deste problema, no âmbito de um projeto global que tem vindo a ser implementado pela tutela.
É nestes pressupostos que o modelo de formação e educação do IPCA tem evoluído nos últimos anos
e se pretende que venha a consolidar no mandato a que nos candidatamos. O reconhecimento da qualidade e relevância da oferta formativa do IPCA, medido pela elevada procura e satisfação da procura
dos nossos cursos, é o indicador mais importante de que o modelo da continuidade é o mais adequado.
O programa de ação na área da formação e educação para este mandato é uma continuidade do
projeto iniciado há cerca de 10 anos, destacando-se:
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39. Continuar a política de extensão e inclusão no acesso ao ensino superior, através da captação de públicos específicos como os trabalhadores estudantes que podem frequentar
um curso superior em regime pós-laboral, os estudantes maiores de 23 anos, os estudantes internacionais (em especial provenientes dos países PALOP e Brasil), os estudantes
titulares de um curso superior e que pretendem requalificar a sua formação, e os estudantes do ensino profissional para ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais;
40. Oferecer cursos de licenciatura, mestrado e cursos técnicos superiores profissionais, bem
como participar, em parceria com universidades, em programas de doutoramento em
áreas de especialização muito fortes no IPCA;
41. Avaliar os cursos em funcionamento no âmbito da Associação dos Politécnicos do Norte
(APNOR) e promover a apresentação de novas propostas em consórcio com esta ou outras entidades;
42. Colocar em funcionamento a Escola-Hotel do IPCA na cidade de Guimarães, conforme
despacho de criação da Escola Superior de Hotelaria e Turismo pelo senhor Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, assente num conceito inovador e inspirada em modelos internacionais como o da Ecole Hoteliére de Lausanne (Suiça), School of Hotel and
Tourism Management (Hong Kong) e o Centro Superior de Hostelería de Galicia (Espanha);
43. Colocar em funcionamento a Escola Superior de Design (ESD) no centro da cidade de
Barcelos, no edifício da antiga escola primária Gonçalo Pereira, promovendo uma maior
abertura à comunidade local e a realização de atividades de carácter cultural, social e humanista;
44. Incentivar as Escolas a desenvolverem um plano de formação avançada e direcionada
para quadros altamente qualificados das empresas e organizações, através da oferta de
pós-graduações, cursos breves e outras ações de formação;
45. Garantir e assegurar a aplicação dos procedimentos internos de garantia da qualidade do
sistema de ensino e aprendizagem, em consonância com os procedimentos da A3ES, continuando a obter o reconhecimento e a acreditação de todos os ciclos de estudos por parte
IV. PROGRAMA
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desta agência independente;
46. Implementar um sistema integrado de gestão da qualidade e monitorização do desempenho institucional, disponibilizando informação atualizada para medir os diferentes indicadores de desempenho institucional, nomeadamente os que são exigidos pela A3ES;
47. Promover o acompanhamento, monitorização e execução dos procedimentos de garantia
da qualidade na dimensão do ensino/aprendizagem, através da implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade e da formação específica dirigida a docentes;
48. Internacionalizar os projetos de ensino do IPCA atraindo mais estudantes (incoming e outgoing) para a realização de um período de mobilidade, para estudos ou estágio, através do
programa ERAMUS+. Para o efeito, no IPCA são criadas as primeiras unidades curriculares
ou cursos lecionados exclusivamente em língua inglesa;
49. Promover as boas práticas pedagógicas que estimulam o pensamento crítico, a aplicação
prática, a multidisciplinaridade e a criatividade dos estudantes, conduzindo a mais motivação, empenho e melhores resultados académicos. Será criado o “projeto de inovação
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pedagógica IPCA” com o objetivo de promover a melhoria dos modelos educativos aplicados nos cursos/unidades curriculares oferecidas, estimular as boas práticas e difundi-las,
preparar e organizar projetos de excelência capazes de captar financiamento externo para
apoiar a aquisição de novos equipamentos, programas e softwares específicos nas áreas
ministradas, mobiliário, serviços especializados para conduzir workshops e sessões temáticas, entre outros;
50. Fomentar a oferta de unidades curriculares transversais a diversos cursos e multidisciplinares, bem como a realização de atividades extracurriculares que enriquecem o currículo
dos estudantes e futuros diplomados do IPCA, nomeadamente na área do empreendedorismo, comunicação, línguas, etc.;
51. Implementar o modelo de formação pedagógica dos docentes no sentido de se promover o uso de metodologias ativas de aprendizagem que permitam o ensino a distância, a
aprendizagem ao longo da vida e o uso das tecnologias de informação mais recentes;
52. Implementar a iniciativa nacional em competências digitais e.2030, Portugal INCoDE
2030, permitindo atingir vários objetivos nomeadamente “a inclusão e a literacia digital,
a garantia do acesso físico e cognitivo de toda a população aos serviços públicos digitais,
a capacitação analítica para a sociedade e a economia em contexto de grande volume de
dados (big data)”;
53. Difundir e promover a aprendizagem de línguas pela comunidade discente e docente do IPCA,
bem como pela comunidade externa através de protocolos específicos com entidades;
54. Obter o reconhecimento dos cursos de cariz profissionalizante pelas ordens profissionais
e apoiar os estudantes na sua preparação para a realização dos exames de acesso (quando aplicável), com ações e cursos breves que incidem sobre os conteúdos e matérias em
avaliação nesses exames;

IV. PROGRAMA
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IV.4 Investigação, desenvolvimento e inovação
Instituição reconhecida pelas atividades de I&D desenvolvidas
e seu impacto societal
A política de I&D deve estar claramente alinhada e articulada com o projeto educativo de forma
a canalizar os recursos disponíveis para o desenvolvimento das áreas de especialização da instituição e fomentar o envolvimento de professores, estudantes e empresas nessas atividades. A
aposta na investigação aplicada e orientada para a prática e na produção e transferência de conhecimento para a sociedade e para as empresas constituem fatores decisivos para a diferenciação do
ensino politécnico e o fortalecimento da interação com a comunidade.
O programa de modernização e valorização do ensino politécnico, promovido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem enfatizado esta articulação das atividades de I&D com o
ensino e no envolvimento dos estudantes, para além do envolvimento com a sociedade e os seus
desafios, e com as empresas. É neste modelo que o IPCA tem vindo a redefinir a sua estratégia,
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vivendo-se atualmente um momento de reflexão interna tendo em consideração os recentes projetos de investigação baseada na prática lançados para o ensino politécnico, os laboratórios colaborativos e a próxima avaliação de unidades de I&D a desenvolver pela FCT. Esta é uma área que
exige um forte empenho dos docentes investigadores do IPCA, em articulação com as Escolas e
os centros de investigação, cujos objetivos individuais devem estar claramente alinhados com a
política de I&D promovida no IPCA.
Considerando a melhoria do corpo docente do IPCA verificada nos últimos cinco anos, bem como
a clarificação da política de I&D para o sistema politécnico, as expectativas para o mandato a que
nos candidatamos são de uma clara melhoria dos indicadores e resultados de I&D, destacando-se
as seguintes ações:
55. Criar pelo menos uma unidade de I&D, reconhecida pela FCT, por cada escola, nas áreas
de especialização do IPCA, seja como única entidade proponente ou em consórcio com
outras IES ou unidades de I&D;
56. Integrar os docentes de carreira do IPCA em unidades I&D do IPCA ou em consórcio com
outras entidades do sistema de I&D;
57. Submeter e obter aprovação para o desenvolvimento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) nos diferentes domínios científicos de interesse para o projeto educativo do IPCA;
58. Promover o aumento de candidaturas de projetos a financiamento junto de programas nacionais e internacionais;
59. Participar ativamente em Laboratórios Colaborativos, em articulação com outras entidades do sistema de investigação e inovação e empresas, em áreas de interesse para o projeto educativo e de investigação do IPCA;
60. Criar um Centro de Estudos e Investigação Aplicada na área alimentar, no âmbito da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA, envolvendo as entidades locais do setor e a
comunidade científica na área;
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

61. Promover a integração de investigadores de outras IES em atividades de I&D desenvolvidas no IPCA, seja ao nível de projetos em co-promoção ou da integração como membros
das unidades I&D do IPCA;
62. Estruturar as linhas de investigação de cada unidade I&D, apoiadas no estabelecimento
de parcerias estratégicas com instituições de ensino superior de referência, empresas e
instituições nacionais e estrangeiras;
63. Estimular a oferta de serviços especializados à comunidade decorrentes dos avanços tecnológicos e científicos, antecipando as necessidades das entidades da região e do País;
64. Incentivar os docentes investigadores a divulgar o conhecimento através da organização
de eventos, da participação em congressos nacionais e internacionais, reconhecidos na
área científica da sua intervenção e da prestação de serviços à comunidade (empresas e
instituições);
65. Aumentar o número de publicações internacionais indexadas (ISI ou Scopus) e o número
de projetos de IC&DT financiados, bem como o montante financiado e estimular ao registo
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de patentes do IPCA ou em parceria;
66. Aprovar um regulamento de prestação de serviços à comunidade do IPCA;
67. Aprovar um regulamento de propriedade intelectual do IPCA;
68. Incentivar os docentes a participarem em programas de mobilidade e de intercâmbio em
projetos científicos e atividade de I&D;
69. Estimular e apoiar a organização de eventos de divulgação do conhecimento, através de
conferências, workshops, exposições e outros meios, com alcance nacional e internacional, em todas as áreas de intervenção do IPCA;

IV.5 Interação com a sociedade
Uma instituição em permanente interação com a sociedade
As IES atuam num sistema aberto e global, onde atuam diversos agentes de diferentes naturezas,
influenciando-se uns aos outros mutuamente. 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. A abertura de uma IES à sociedade revela-se essencial
para o cumprimento da sua missão na dimensão cultural, humanista e social.
Esta interação com a sociedade influencia diretamente os resultados obtidos nos eixos de formação e educação e de investigação, desenvolvimento e inovação. É nesta perspetiva de ligação e
interação entre os vários eixos estratégicos que se pretende desenvolver o programa de ação para
este mandato.
Em concreto, ao nível da interação com a sociedade, destaca-se o seguinte neste programa de ação:
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

70. Reforçar a partilha bidirecional de conhecimento com entidades do sistema de investigação e inovação, empresas e outras instituições da sociedade ao nível da definição da oferta
formativa e dos planos curriculares, do desenvolvimento de investigação aplicada e do
acompanhamento do percurso dos diplomados no mercado de trabalho;
71. Alinhar o potencial dos estudantes, diplomados e docentes e investigadores do IPCA com
o tecido empresarial, promovendo, no domínio da investigação aplicada, o desenvolvimento de novos produtos e a criação de patentes;
72. Incrementar a ligação à comunidade através da criação de um conselho consultivo por
cada Escola do IPCA, que deve incluir individualidades externas com elevada experiência
e conhecimento do mercado de trabalho, fomentando assim a ligação às empresas e a
adequação da oferta formativa às necessidades das empresas e das organizações;
73. Promover ações, workshops, exposições e outras iniciativas de âmbito cultural, desportivo, lúdico e social na cidade de Barcelos, após a instalação da ESD no centro da cidade,
promovendo assim a valorização dos seus costumes, tradições e valores;
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74. Promover e incentivar o envolvimento da Escola-Hotel do IPCA na região, através da
prestação de serviços, formação e investigação aplicada na sua área de intervenção, respondendo às suas necessidades;
75. Dinamizar o Gabinete para o Emprego, Empreendedorismo e Ligação às Empresas (G3E),
integrado na estratégia do PRAXIS 21, de forma a contribuir para aumentar o nível de empregabilidade dos seus estudantes e diplomados, quer através de projetos de criação de
empresas e do próprio emprego, quer na procura ativa de emprego;
76. Implementar o projeto dos ALUMNI, integrado no Gabinete para o Emprego, Empreendedorismo e Ligação às Empresas (G3E), já iniciado nos últimos meses, que deve constituir
o principal instrumento de contacto, acompanhamento e monitorização do trajeto dos diplomados do IPCA;
77. Aumentar a percentagem de diplomados do IPCA que regressam à instituição para participar em ações breves como seminários, workshops, ou em formação avançadas como
cursos de mestrado ou pós-graduações;
78. Desenvolver ações e atividades extracurriculares que promovam o empreendedorismo e
a criação do próprio negócio por parte dos diplomados do IPCA e assim aumentar o número de diplomados do IPCA que criaram a sua própria empresa com o apoio do G3E;
79. Participar em projetos financiados com vista à promoção do empreendedorismo, envolvendo estudantes que beneficiam de uma bolsa para desenvolver o seu plano de negócios
e de marketing (ex. startup voucher);
80. Participar, conjuntamente com as associações empresariais, na gestão de uma plataforma
tecnológica de interligação entre as empresas e os investigadores e docentes do IPCA;
81. Criar parcerias com centros de incubação de empresas e outras instituições de promoção
do empreendedorismo;
82. Intensificar a participação em órgãos institucionais onde o IPCA está, ou poderá vir a estar
representado, ao nível nacional e internacional, melhorando a imagem institucional e proIV. PROGRAMA
DE AÇÃO

movendo a sua atividade;
83. Aprofundar o relacionamento com entidades vocacionadas para o desenvolvimento regional como a CCDRN, as autarquias locais, as comunidades intermunicipais, as entidades
regionais do turismo, as associações empresariais;
84. Consolidar o papel da comunicação e imagem do IPCA, implementando uma coordenação
na linha de comunicação institucional;
85. Continuar o projeto do Centro de Informação Europe Direct (CIED), existindo antenas do
CIED em todos os concelhos da região do Cávado e da região do Ave;
86. Reforçar o papel do Praxis21 para aumentar significativamente o envolvimento internacional, quer em termos de investigação, quer em termos de ensino;
87. Criar uma Escola de Verão orientada, entre outros, para, em conjunto com as Escolas e
com o Praxis 21;
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• realizar programas de formação de docentes e trabalhadores, em língua inglesa e outras;
• criar um programa de organização de eventos internacionais, nomeadamente cursos de
verão, conferências internacionais, encontros, seminários, semanas internacionais;
• estabelecer protocolos e acordos com outras “Escolas de Verão”, divulgando as ações e
incentivando a participação de docentes e estudantes do IPCA nessas atividades;

IV.6 Campus responsável
Um Campus responsável, verde e seguro
O IPCA é uma instituição de ensino superior jovem e inovadora, com preocupações no campo da
responsabilidade intergeracional, vocacionada para a proteção do ambiente e a promoção de estilos de vida saudáveis. O Campus permite desenvolver a sua atividade em espaços físicos pensados para o utilizador: seguros e monitorizados, integrados no ambiente envolvente, adaptados
ao desenvolvimento de atividades laborais e lúdicas com respeito pela saúde dos utilizadores a
adaptados a pessoas com mobilidade condicionada ou diminuída. Nesse contexto, esta candidatura aposta num Campus responsável, verde e saudável, assente em três vetores essenciais:
I.

CAMPUS VERDE, que ambiciona deixar uma pegada ecológica, através da criação de instalações eco-friendly, em que o consumo de energias fósseis e esgotáveis seja reduzido
ao mínimo e em que sejam preservadas as características naturais do ecossistema envolvente.

II.

CAMPUS SAUDÁVEL, que aspira a ambientes de trabalho saudáveis, com condições propícias ao exercício das diversas atividades laborais, docentes e não docentes, nas melhores condições possíveis à promoção da saúde humana.

IV. PROGRAMA
DE AÇÃO

III.

CAMPUS SEGURO, nos termos do qual se pretende prover o Campus de condições de segurança e monitorização que permitirão a utilização dos espaços com à vontade, a qualquer hora do dia ou da noite.

O programa de ação para esta candidatura destacará as seguintes ações:
88. Promover a adoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis e amigos do ambiente,
através, por exemplo, da implementação do projeto U-bike, estimulando a utilização da
bicicleta, como meio de transporte, nas deslocações de e para o Campus;
89. Melhorar a oferta de infraestruturas em termos de lazer, desporto, cultura e de âmbito
social, criando percursos pedonais e construindo uma área desportiva adequada e atrativa
para a comunidade IPCA;
90. Promover a saúde, a segurança, o bem-estar social, mental e físico das pessoas, facilitando o espírito de equipa e a partilha entre todos os trabalhadores;
91. Partilhar os recursos do Campus com a comunidade, nomeadamente ao nível de infraestruturas desportivas;
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92. Garantir a acessibilidade ao Campus para toda a comunidade académica com necessidades especiais;
93. Garantir uma comunicação responsável e com sentido ético, facilitadora do diálogo entre a
comunidade e entre a instituição e os seus stakeholders e a sociedade em geral;
94. Aumentar a preocupação e a responsabilidade pela adoção de medidas de preservação
do ambiente, como a aposta em materiais amigos do ambiente, aquisição de equipamentos de eficiência energética, e apostar nas energias renováveis;
95. Instalar um sistema de auto produção de energia elétrica com recurso a painéis fotovoltaicos de produção de energia solar que sirvam de cobertura nos parques de estacionamento, e o consumo exclusivo, para abastecimento e manutenção dos edifícios do Campus do
IPCA, de água dos poços;
96. Apostar na escolha de materiais que obedeçam a critérios ecológicos e de eficiência energética, privilegiando-se os que não impliquem a impermeabilização do solo (como os relvados e o betão poroso permeável) e os que se mostrem capazes de aumentar ou melhorar o comportamento geotérmico dos edifícios;
97. Privilegiar a circulação pedonal e ciclável dentro do Campus, aumentando os percursos
pedestres e ciclovia, criados em 2016, com a criação de novos percursos e espaços de
lazer ao ar livre e com a disponibilização de bicicletas para estudantes e trabalhadores;
98. Criar as condições para iniciar o processo de certificação de Empresa Saudável;
99. Implementar dispositivos avançados de videovigilância e dispositivos anti-intrusão, através da colocação, nos principais parques de estacionamento, de barreiras de controlo eletrónico, transponíveis através da aproximação de cartão com chip.
100. Implementar um sistema eletrónico controlado através de uma equipa de vigilância humana, que ficará localizada em edifício próprio, localizado junto da nova entrada principal do Campus, após a conclusão do novo acesso carral construído pelo município de
Barcelos.
IV. PROGRAMA
DE AÇÃO
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V. NOTAS FINAIS
“Afimar e consolidar” é o desígnio desta candidatura que se baseia num modelo de continuidade
do projeto iniciado pelo anterior presidente do IPCA, João Carvalho, há 10 anos atrás. Termino deixando a toda a comunidade o convite para que aceitem os desafios lançados no nosso programa
em prol de um IPCA melhor, mais consolidado e afirmado no patamar nacional e internacional.
Esta candidatura baseia-se na antecipação de como vemos o IPCA em 2021 e constitui o compromisso da candidata para liderar uma equipa que terá como principal função contribuir para que o
IPCA cumpra a sua missão: ter um papel ativo no desenvolvimento da sociedade, estimulando a
criação cultural, a participação e produção de conhecimento no respeito pelas diferenças.
Apesar dos constrangimentos identificados ao longo do documento, tudo faremos para dar resposta aos desafios que se colocam hoje à instituição. Termino deixando-vos o convite para se envolverem neste projeto que é de TODOS!

Barcelos, 12 de abril de 2017

A candidata,

Maria José Fernandes
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«As pessoas constituem a essência
de qualquer organização e o seu maior ativo.»
«Um modelo de governação eficiente,
baseado nos princípios da transparência
e da sustentabilidade.»
«A interação com a sociedade revela-se
essencial para o cumprimento
da sua missão na dimensão cultural,
humanista e social».
«O reconhecimento da qualidade e relevância
da oferta formativa do IPCA, é o indicador mais importante
de que o modelo da continuidade
é o mais adequado».
«IPCA, um Campus responsável,
verde e saudável»
«Instituição reconhecida
pelas atividades de I&D desenvolvidas,
o seu alinhamento com as áreas de formação
e o seu impacto societal»
«Honrar o passado, assumir o presente
e desafiar o futuro»
Maria José Fernandes
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