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MENSAGEM DA PRESIDENTE

MESSAGE OF THE PRESIDENT

O presente documento tem como objetivo apresentar
o Plano Estratégico do IPCA (doravante PE_IPCA
2021) para o período 2017-2021. Este período
de ação coincide com o meu mandato enquanto
Presidente do IPCA, assumido a 17 de julho, sendo
coerente e consistente com o programa apresentado
na minha candidatura. Para além do programa de
ação apresentado, este documento teve também
por base o Plano Estratégico para 2016-2019, um
instrumento fundamental considerando a política
de continuidade seguida neste mandato. Outros
documentos e orientações do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o programa
do Governo, a Estratégia Europa 2020, entre outros
documentos e estatísticas foram também basilares
para a elaboração do PE_IPCA 2021.
O plano estratégico de uma instituição é um
instrumento fundamental nos dias de hoje para
nortear o processo de gestão e projetar cenários
de futuro, antecipando a resposta adequada aos
desafios que se apresentam. Desta forma, é de
realçar que o sucesso na concretização do PE_IPCA
2021 depende do envolvimento e empenho de toda
a comunidade académica neste projeto comum pelo
que éafundamental que este Plano seja claro na
apresentação da visão e da orientação estratégica
para 2021.
Para que os objetivos e metas traçados neste
documento sejam alcançados, e o IPCA continue
a afirmar-se como uma instituição de referência
no panorama do ensino superior em Portugal,
trabalhamos na elaboração deste documento
com a profundidade e seriedade que permitem
assinalar e reforçar a qualidade do nosso ensino e
investigação. Assim, este Plano permitirá, no fundo,
balizar as decisões tomadas, definir as prioridades e
as iniciativas estratégicas desenvolvidas pelo IPCA,
bem como facilitar a comunicação e compreensão
da orientação estratégica do IPCA por todos os
stakeholders.

This document aims to present IPCA’s Strategic
Plan (hereinafter PE_IPCA 2021) for the period
from 2017-2021. This period matches my mandate
as President of IPCA, which I undertook last July
2017, being therefore coherent and consistent with
the programme presented by the time I applied for
Presidency. In addition to the action programme
presented, this document is also based on the
Strategic Plan for 2016 – 2019, an important tool
considering the continuing policy followed in this
mandate. Other guidelines from the Ministry of
Science, Technology and Higher Education (MCTES),
the Portuguese government’s programme, and the
Europe Strategy 2020, among other documents and
statistics, were pivotal to the conception of the PE_
IPCA 2021.
The strategic plan of an institution is, nowadays,
a crucial tool to guide the management process and
to project future sceneries, predicting an adequate
answer to the challenges that may arise. It should
be emphasized that the success to achieved the PE_
IPCA 2021 targets depends on the engagement and
commitment of the entire academic community.
Therefore, it is important that this plan is clear in
presenting the vision and strategic orientation for
2021.
So for achieve goals and targets defined in this
document and to be recognized as an exemplary
institution in the scope of Higher Education in
Portugal, we have worked thoroughly and earnestly
with this project to stress and reinforce the quality of
our teaching and research. Consequently, this Plan
will, at the heart, guide the decisions, set the priorities
and strategic initiatives developed by IPCA, and
facilitate the communication and comprehension of
IPCA’s strategic orientation by all stakeholders.

O Plano representa a orientação estratégica global
do IPCA, incluindo todas as suas unidades e serviços,
e servirá de base ao Plano Estratégico de cada Escola
cuja visão, objetivos estratégicos e metas a alcançar
em 2021 devem ser coerentes e estar alinhadas com
a estratégia global do IPCA 2021.
Nesse sentido, o documento que apresentamos
reúne os contributos das várias unidades
que compõem o IPCA, num esforço de nele
conseguirmos reunir de forma concertada e numa
visão global as diferentes dimensões do IPCA, as suas
particularidades e a sua complementaridade. Ao
reunir o contributo de todos garantimos que todas as
ideias são valorizadas e comprometemos as pessoas
na execução das mesmas.
Por isso, este documento pretende também
mobilizar e motivar as pessoas que todos os dias
contribuem para a concretização da missão do
IPCA, promovendo uma maior aproximação entre os
objetivos organizacionais e os objetivos individuais.
Por outro lado, a institucionalização da estratégia
organizacional na vida das pessoas que todos os dias
trabalham e estudam no IPCA e na cultura organizacional é algo que se pretende cultivar na Instituição. A definição e comunicação clara da orientação
estratégica 2021 e dos princípios que a sustentam é
por isso uma medida fulcral para conseguir obter sucesso neste processo de institucionalização.
Assumimos por isso o compromisso de partilhar
com todos a nossa estratégia.

O projeto é de todos e para todos!

This Plan represents IPCA’s global strategic
orientation, including all its units and services, and
will work as the foundations of the Strategic Plan of
each School whose vision, strategic objectives, and
goals for 2021 should be coherent and aligned with
IPCA’s global strategy.
For that matter, the document herewith gathers
the contributions of the several units in a way to bring
together, in a concerted way and with a global vision,
the IPCA’s different dimensions, its specificities and
its assets. By granting the contributions of all, we
ensure that all ideas are useful and engage everyone
in the execution of the ideas.
Consequently, this document also aims to
mobilize and motivate the people that contribute
to the implementation of IPCA’s mission everyday,
promoting a closer collaboration between the
organizational and individual objectives.
On the other hand, the implementation of the
organizational strategy in the lives of the people
that work and study at IPCA everyday and within the
organizational culture is something that is aimed to
be cultivated in the Institution. The clear definition
and communication of the strategic orientation
for 2021 and its pivotal principles is, therefore, an
essential factor for its successful implementation.
It is our duty to share this project with everyone.

This project is by everyone, for everyone!
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1. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

INSTITUTIONAL ORGANIZATION

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 (CTeSP) e ações de
formação de curta duração.
A organização institucional encontra-se definida
no artigo 13º dos Estatutos do IPCA, onde se
estabelece 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.

The Polytechnic Institute of Cávado e Ave (IPCA),
is a public of Higher Education Institution (HEI)
established on the 19th December 1994 by the
Decree-Law 304/ 94, and is headquartered in
Barcelos. In addition to its headquarter in Barcelos,
IPCA also offers courses in Braga (since 2014) and
Guimarães (since 2015), namely Professional Higher
Education Courses (CTeSP) and short-term courses.
The institutional organization of IPCA is defined
in article nº 13 of the Statutes, where it is set that
to achieve its mission IPCA should be internally
organized as follows:

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

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Teaching and Research Units, named as Schools;
Research Units not integrated in the schools;
Social Services (SAS);
E-Learning Unit;
Unit for Professional Higher Education Courses;
Other formal and non-formal units, with or
without organic unit statute, that might be created
to achieve IPCA’s objectives.

In accordance to the article nº14 of the Statutes,
IPCA has decision making bodies and advisory bodies, as it is shown in the following table:

TIPO TYPE

ÓRGÃOS BODIES

Órgãos de governo
Governance bodies

Conselho geral General Council
Presidente President
Conselho de gestão Management Council

Órgãos de natureza consultiva
Advisory bodies

Conselho académico Academic Council
Conselho para avaliação e qualidade Council for Assessment and Quality
Provedor do estudante Students’ Ombudsman

No campus em Barcelos o IPCA integra, atualmente,
todas as unidades orgânicas, nomeadamente os
serviços centrais, os serviços de ação de social e as
quatro escolas: (1) a Escola Superior de Gestão (ESG),
criada em 1996, (2) a Escola Superior de Tecnologia
(EST) criada em 2004, (3) a Escola Superior de Design
(ESD) criada em 2015 e (4) a Escola Superior de
Hotelaria e Turismo (ESHT) criada em 2017.

Currently, IPCA integrates all of its units and
services on the campus in Barcelos, namely its
central services, social services and four schools:
(1) Management School (ESG), established in 1996,
(2) Technology School (EST) established in 2004,
(3) Design School established in 2015 and the (4)
Hospitality and Tourism School established in 2017.

Para além das quatro Escolas, 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 funcionamento dos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP); e a (2) Unidade
PRAXIS 21, que visa o incremento técnico-científico
do Cávado e do Ave, assente numa estratégia
baseada na internacionalização, na transferência do
conhecimento e no empreendedorismo.
A organização e funcionamento desta unidade
está definida no Regulamento nº 36/2016 de 15 de
janeiro de 2016.

Along with these four schools, IPCA also integrates
two service Units without an organic statute:
(1) the Unit for Professional Higher Education
Courses (UTESP), established in accordance with
Regulation nº 35/ 2016, which is responsible for the
management, organization and functioning of the
CTeSP (short-cycles); and (2) the PRAXIS 21 Unit,
which aims the technical – scientific enhancement
of Cávado and Ave, based on an internationalization
strategy, in the transference of knowledge and
entrepreneurship.
The organization of this unit is established in
accordance with Regulation nº 36/ 2016 on the 15th
January 2016.

As unidades de investigação estão integradas nas
Escolas e alinhadas com a oferta formativa de forma
a promover a interligação do ensino e da investigação.
As Escolas integram as unidades de I&D
apresentadas no quadro seguinte. No âmbito
do processo de avaliação das unidades de I&D,
iniciado pela FCT em setembro do corrente ano,
e que se encontra em curso até novembro, está a
ser redefinida a estratégia a este nível com vista
ao incremento das atividades I&D e aumento do
seu impacto societal, o que poderá resultar, a curto
prazo, em algumas alterações na estrutura atual das
unidades de I&D.

The research units are integrated in the schools
aligned with the educational offering in a way that
promotes the connection between teaching and
research.
The research and development (R&D) Units
integrated in Schools are shown in the following
table. In the scope of the FCT evaluation process of
the R&D units started last September, the strategy
is being redefined with the goal to enhance the R&D
activities and increase its social impact, which may
temporarily stem from some changes within the
current structure of the R&D Units.

Table 3: IPCA’s Governance bodies and Advisory bodies

Quadro 3: Órgãos de governo e de natureza consultiva do IPCA
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ENTIDADE ENTITY

UNIDADES I&D R&D UNITS

SIGLA INITIALS

Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade

ESG / IPCA

Research Centre in Accounting and Taxation

Centro de Investigação em Jurídica Aplicada

ESG / IPCA

Research Centre for Applied Law

Unidade de Investigação Aplicada em Gestão

APNOR

Research Unit For Applied Management

Centro de Investigação em Jogos Digitais

EST / IPCA

Digital Games Research Centre

ESD / UP / UA

Instituto de Investigação em Design, Moda e Cultura (polo IPCA)
Research Institute for Design, Fashion and Culture (management unit)

Quadro 4: Unidades de I&D do IPCA

CICF
CIJA
UNIAG
DIGARC
ID+

Assim, a zona de proximidade geográfica do IPCA,
de onde provém a maior captação de estudantes,
é composta pelas duas regiões do Cávado e do AVE
cuja população total é de 919.825 habitantes, ou
seja mais de 9% da população portuguesa. Apesar
desta dimensão, a região do Cávado e do Ave tem
apenas duas instituições de ensino superior público:
a Universidade do Minho, com cerca de 18.000
estudantes, e o IPCA, com mais de 4.000 estudantes.

Consequently, the geographic area from which most
of the IPCA students come is made up of these two
regions, Cávado and Ave, whose total population
is 919.825 inhabitants which represents more than
9% of the Portuguese population. Despite the
dimension, the region of Cávado and Ave only has
two public HEI: The University of Minho, with about
18.000 students and IPCA with more than 4.000
students.

Table 4: IPCA’s R&D Units.

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.

Over the last 20 years of scientific and pedagogic
activity, IPCA has contributed to increase the
educational level of the Portuguese population, in
the field of business sciences, technologies, design
and tourism, and has strengthened the scientific
activity and applied research directly linked to the
entrepreneurial and industrial world.

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. A região do Cávado compreende um total de
6 municípios (Amares, Braga, Barcelos, Esposende,
Vila Verde, Terras do Bouro), com uma área de
1245 km² e uma população de 410.090 habitantes
(censos de 2011), 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), com uma área de
1453 km² e uma população de 509.735 habitantes
(censos de 2011), correspondendo a uma densidade
populacional de 409 habitantes/Km².

The IPCA’s area of influence is the NUT II – North,
the direct area of influence the NUT II beign of
Cávado and Ave. The region of Cávado includes six
municipalities (Amares, Braga, Barcelos, Esposende,
Vila Verde and Terras de Bouro) with an area of
influence of 1245km2 and a population of 410.090
inhabitants which corresponds to a demographic rate
of 329 inhabitants per Km2 (source: 2011 censuses).
The region of Ave includes eight municipalities
(Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim
de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila
Nova Famalicão and Vizela), with an area of 1453
km2 and 509. 735 inhabitants which corresponds
to a demographic rate of 409 inhabitants per km2
(source: 2011 censuses).

Picture 1: IPCA’s area of Influence

Figura 1: Área de influência do IPCA
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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 a um modelo rigoroso de gestão financeira. O quadro seguinte sintetiza alguns dos principais indicadores do IPCA hoje.
FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
EDUCATION AND RESEARCH

On the whole, and given the financial constraints
faced by the Portuguese higher education system in
the past years, IPCA has managed to increase its level
of activity, both in quality and quantity, as a result of
its ability to obtain its own revenues and its rigorous
model of financial management. The following table
shows some of the main indicators of IPCA today.

LICENCIATURAS

CTESP

MESTRADOS

GRADUATIONS

SHORT CYCLES

MASTER DEGREE

2656

858

562

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

96,22%*

95,40%

91%

Diplomados**

4150

81

211

Unidades I&D

5

Nº Laboratórios

13

Nº inscritos

Number of students

Nº Cursos

Number of courses
Vacancies 2017/2018
Applicants 1st Phase - 17/18

Applicants 2and Phase - 17/18

Ocupação de Vagas - 17/18
Vacancy Occupancy - 17/18
Graduates**
R&D Units

Number of Laboratories

RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

NUMBERS

Escolas

4

Campus e Polos

3

Schools

Campus and Centres

Cidades

3

Cities

Executed Budget**

Receita - 10.690.886€
Income

Despesa - 9.248.261€
Expenses

Nº ETI*

Number of ETI**

Nº Colaboradores

Number of Collaborators

MISSION, VISION AND VALUES
MISSION

A missão define o que faz a nossa organização
e identifica o papel da instituição no contexto
em que está inserida. A missão das IES aparece
genericamente definida na Lei de Bases do Sistema
Educativo bem como no RJIES.
Todavia, no âmbito da sua orientação estratégica,
o IPCA deve apresentar a sua própria missão que seja
facilmente compreendida por todos os stakeholders
internos (comunidade académica) e externos,
identificando claramente os aspetos centrais que
o identificam e caracterizam a sua atuação. Neste
contexto, é definida, para o período temporal deste
plano, a seguinte missão para o IPCA, tal como
consta do artigo 2º dos Estatutos do IPCA:

The mission establishes the deeds of our organization
and identifies the role of the institution in the scope
of its context. The mission of the HEI is broadly
defined in the Law of Education System as well as
RJIES.
Nevertheless, in the scope of its strategic
orientation, IPCA should bring forward its own
mission and this should be clearly understood by
all internal stakeholders (academic community)
and external ones, explicitly identifying the main
features that identify and characterize its action.
In this respect, it is established, for the timeframe
of this plan, the following mission for IPCA, as it is
defined in article nº 2 of the Statutes:

“Contribuir para o desenvolvimento da

“To contribute to the development of society, to

sociedade, estimular a criação cultural, a

promote cultural creation, research, and applied

investigação e pesquisa aplicadas e fomentar o

research and to foster reflective and human

pensamento reflexivo e humanista. Inserido no

thought. As an active player in the European

espaço europeu de ensino superior, proporciona

Higher Education Area, it offers knowledge

áreas de conhecimento para o exercício de

and expertise demanded both nationally and

atividades profissionais atrativas no plano

internationally allowing high level practice

nacional e internacional, promovendo a

and performance and is strongly committed to

mobilidade, a empregabilidade e as relações de

promoting mobility, employability, and mutual

reciprocidade com a comunidade.”

relationships with the community.”

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.

By analysing IPCA’s mission, we aim to highlight
its contributions to society, namely in the areas of
knowledge that allow the access to more attractive
professional activities both at a national and
international level. This contribution is fostered
by the means of the quality and relevance of its
educational offerings, which is linked to applied
research and cultural creation, and based on critical
and thoughtful skills and human values. Our priority
is not only to educate, but to educate with quality
and with principles grounded in the human values of
society.

NÚMEROS

RESOURCES AND INFRASTRUCTURES

Orçamento executado**

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO

171
44

*Não considera concursos locais.
** 31.12.2016

*It didn’t consider local applicants.
Table 5: IPCA in numbers
Source: Activity and Accounts Report 2016/ Institutional documents

Quadro 5: O IPCA em números
Fonte: Relatório de atividades e contas 2016/documentos Institucionais
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VISÃO

VISION

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:

Based on its institutional mission, as well as
its political, social and economic context, and
the multidisciplinary and multiculturalism that
characterises IPCA, we set the following strategic
vision for 2021:

Em 2021 o IPCA é uma Universidade Politécnica

In 2021, IPCA will be an excellent University of

de excelência, reconhecida pela qualidade da

Applied Sciences (UAS), recognised by the quality

sua formação, utilidade da produção científica e

of its education, usefulness of its scientific

transferência de conhecimento para a sociedade

production and knowledge transfer to society

e pelo forte contributo para o desenvolvimento

and for its strong contribution to the sustainable

sustentável da sociedade.

development of the society.

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

This strategic vision is anchored in a set of
fundamental postulates that one hopes to achieve
by 2021, those being:

•

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

•

People (students, education staff and collaborators)
are the base of the organization as a whole and are at
the centre of the governance model;

•

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

•

IPCA is an institution that wholly respects human
rights, gender equality; where discrimination is
fought against and inclusion is promoted;

•

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

•

IPCA maintains stable and sustainable financial
conditions, aligned with as efficient and transparent
financial management system;

O modelo de governação do IPCA é um exemplo
e referência para outras IES e outras entidades
públicas, sendo ainda uma fundação pública bemsucedida, 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;

•

•

•

IPCA’s governance model is an example and
reference for other HEI and public entities, as well
as being a successful public foundation (in case the
foundational system is to be approved by the general
council);
The educational offer accompanies the development
of the society and the need to pursue new fields of
knowledge, leading to a rise in satisfying demand;

•

Há uma clara aposta na formação para o pensamento
crítico e autónomo, para uma cidadania ativa e para a
empregabilidade;

•

There is a clear investment in training for critical
and autonomous thinking, for active citizenship and
employability;

•

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;

•

All graduation and master’s courses are accredited
by A3ES, and meet the references and requisites
established in IPCA’s Internal System for Quality
Assurance;

•

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;

•

Short Cycles (CTeSP) courses are aligned with the
intelligent specialization strategy of the region
and meet the guidelines and programmes of the
government, while observing its influence over the
territory of the IPCA’s area influence;

•

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

•

The dropout rate and academic failure has decreased,
and is under the national average;

•

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;

•

Good learning and teaching practices, new
technologies, and teaching active methodologies for
lifelong learning are fostered within the academy,
aiming to improve academic outcomes and increase
the qualification of the Portuguese population;

•

A taxa de empregabilidade aumenta, encontrandose acima da média nacional da empregabilidade dos
diplomados de licenciatura, mestrado e cursos TeSP.

•

The employability rate increases, being always above
the national average of employment in the graduation
courses, master’s courses and short cycles;

•

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;

•

There is a clear strategy for R&D, based on the
creation of R&D centres, acknowledged by FCT, alone
or in a consortium. These centres develop applied
based research with a strong professional dimension,
targeted at solving specific problems matching social
challenges;

•

We foster transfer knowledge and technology,
dissemination and appreciation of knowledge as
well as entrepreneurship and the creation of selfemployment;

•

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;
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VALORES

VALUES

•

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;

•

The strategic partnerships and research and
innovation networks are strengthened, promoting
the exchange and cooperation with national and
international entities of the research and innovation
system;

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:

The achivement of IPCA’s mission and the
implementation of its strategic vision for 2021 are
based on a set of organizational values that are the
baseline of its action, as follows:

•

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;

•

The relationships with third countries, namely
Brazil and PALOPs, are empowered, prioritizing the
attraction of international students coming from
these countries and the joint projects of teaching and
research;

I. Ética e excelência
A busca da excelência é sempre pautada pelo
respeito dos princípios de ética e morais; os valores
de economicidade não se sobrepõem aos valores
socias e humanos;

I. Ethics and Excellence
The pursuit of excellence is always guided by the
respect of principles of ethics and morale; economic
principles should not superimpose social and human
values;

•

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.

•

At IPCA there is a focus on environmental
sustainability and a social responsability, in which its
practices and policies reduce any negative impact on
the environment.

II. Proximity and inclusion
Proximity is still an IPCA brand, guided by the
inclusion of the whole community; everyone is part
of IPCA and all are included in this common project;

•

O Campus verde, seguro e saudável é sentido por
toda a comunidade académica.

•

A healthy, safe, and green Campus, which is felt by
the entire academic community.

II. Proximidade e inclusão
A proximidade continua a ser uma imagem de
marca do IPCA, pautada pela inclusão de toda a
comunidade; todos são IPCA e todos estão incluídos
neste projeto comum;
III. Rigor e responsabilidade
A governação e toda a atuação do IPCA é pautada
pelo rigor e sentido de responsabilidade (pedagógica,
científica, cultural, social, financeira, etc.) para com
toda a comunidade interna e externa;

III. Rigor and responsibility
IPCA’s governance and performance is guided by a
sense of strictness and responsibility (pedagogic,
scientific, cultural, social, financial, etc.) towards the
internal and external community;

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;

IV. Transparency
There is a current and continuous attention payed to
the release of clear and accurate information about
the use of public resources and its impact on the
achieved outcomes;

V. Criatividade e inovação
Promover a capacidade criativa e de inovação
constituem pilares basilares no sucesso de qualquer
IES; o IPCA procura promover estes valores enquanto
entidade inserida numa sociedade dinâmica,
desenvolvida e em constante mudança;

V. Creativity and innovation
Promoting creative and innovative abilities are the
basic lines for the success of any HEI; IPCA aims to
promote these values whilst integrating itself into
a dynamic, developed, and constantly changing
society;
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VI. Competitividade e empreendedorismo
A concorrência deve ser encarada como uma
oportunidade para avançar e fazer melhor; a
capacidade empreendedora para apresentar
soluções alternativas aos problemas e contribuir
para a evolução das coisas é um pilar basilar na
evolução das IES;

VI. Competitiveness and entrepreneurship
Competition should be seen as an opportunity to
develop and improve; the entrepreneurial capacity
to provide alternative solutions to problems
and contribute to the development of things is a
milestone in the evolution of HEI;

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

These values characterize IPCA and identify its
culture within its internal and external surroundings

3. ANÁLISE SWOT

SWOT ANALYSIS

A gestão estratégica de qualquer instituição de
ensino superior deve ter por base a orientação
de uma adequada análise SWOT que identifica os
pontos fortes e fracos da entidade bem como as
ameaças e oportunidades que encontra no contexto
envolvente. Considerando a dinâmica e rápida
mudança da sociedade e, consequentemente, da
vida das organizações, torna-se fundamental rever
a envolvente interna e externa e compreender como
esta pode influenciar o desempenho organizacional
e o cumprimento da sua missão.

The strategic management of any HEI should be
based on the orientation of an adequate SWOT
analysis, which identifies the strengths and
weaknesses of the entity as well as the potential
threats and opportunities that are in the surrounding
context. Considering the dynamic and rapid changes
of society and therefore the change in the life of
organizations, it is pivotal to review the internal and
external surrounding and understand how far this
can influence the organizational performance and
the achievement of IPCA’s mission.

No âmbito da elaboração do PE_IPCA e da reflexão
em torno da orientação estratégica para os próximos
quatro anos, aproveitou-se a oportunidade para
refletir e clarificar os pontos fortes e fracos do IPCA
que caracterizam a atual envolvente interna da
Instituição, bem como as oportunidades e ameaças
previstas para o futuro tendo em conta a envolvente
externa.
A definição clara dos elementos potenciadores
da estratégica organizacional, bem como dos seus
elementos condicionadores, podem influenciar a
execução da estratégia a médio prazo, o que revela a
sua importância no quadro da orientação estratégica
do IPCA.

In the scope of the elaboration of PE_IPCA and the
consideration around the strategic orientation for the
following four years, we have taken the opportunity
to clarify IPCA’s strengths and weaknesses, which
characterize the current internal surrounding of the
Institution, as well as the opportunities and threats
foreseen for the future considering the external
surroundings.
The clear definition of the enabling elements
for the organizational strategy, as well as its
conditioning elements, may influence the execution
of the strategy in the medium term. This reveals
its importance within the frame of IPCA’s strategic
orientation.

A figura seguinte apresenta a análise SWOT do IPCA.

The following picture shows IPCA’s SWOT analysis.
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PONTOS FORTES

STRENGTHS

PONTOS FRACOS

WEAKNESSES

- Reconhecimento e forte imagem institucional na região e no país
- Forte compromisso com a qualidade
- Relevância e qualidade da oferta formativa
- Qualidade e competência do corpo docente
- Relação de proximidade com os estudantes e capacidade de integração
- Recursos humanos qualificados e com elevado potencial
- Forte cultura e identidade organizacional
- Modelo de gestão flexível e transparente
- Situação económica e financeira sólida
- Adequadas instalações e equipamentos de ensino e investigação
- Crescimento recente das publicações científicas e das atividades de I&D
- Elevada empregabilidade dos seus diplomados
- Forte procura formação especializada (cursos breves e pós-graduações)
- Orientação clara para o desenvolvimento sustentável e a
responsabilidade social
- Boa relação com o exterior

- Recognition and a strong institutional image in the region
and in the country
- Strong commitment to quality
- Relevance and quality of educational offer
- Quality and expertise of staff (teachers)
- Proximity with students and strong ability to integrate
- Qualified Human Resources and with high potential
- Strong culture and organizational identity
- Flexible and transparent governance model
- Solid economic and financial conditions
- Proper facilities and equipment for teaching and research
- Recent growth in the activities of R&D and scientific publications
- High employability of its graduates
- Strong commitment to specialized education (short term courses and
post graduations)
- Clear orientation for sustainable development and social responsibility
- Good relation with the external partners

- Reduzida transferência do OE/estudante
- Instabilidade das fontes de financiamento
- Dificuldade em conciliar objetivos estratégicos, operacionais
e individuais
- Dificuldade em manter índices de motivação elevados
- Insuficiente estrutura organizacional no apoio técnico qualificado
- Ausência de sistemas integrados de gestão da informação
- Ausência de um sistema de informação de apoio à decisão
- Limitações na oferta de alojamento
- Insuficientes estruturas de apoio à capacidade competitiva
- Resultados insuficientes no campo da investigação aplicada,
desenvolvimento e transferência de conhecimento
- Oferta limitada de programas em língua inglesa e inexistência
de uma política linguística institucional explícita
- Reduzida interiorização da cultura de internacionalização
- Reduzido envolvimento da rede Alumni na vida da instituição

- Reduced Government budgeting transfer by student
- Uncertainty of financing sources
- Problems in conciliate strategic, operational and individual
objectives
- Problems in keeping high levels of motivation
- Inadequate organizational structure in qualified technical support
- Lack of integrated systems of management of information
- Lack of an information system to support decisions
- Constraints in accommodation
- Inadequate structures to support competition
- Lack of results in the field of applied research, development and
transfer of knowledge;
- Limited offer of programmes in English, and the lack of an explicit
institutional linguistic policy
- Low interiorization of an internationalization culture
- Low engagement of the Alumni network in the life of the Institution

OPORTUNIDADES

OPPORTUNITIES

AMEAÇAS

THREATS

- Localização numa zona de elevada densidade populacional
- Atratividade do IPCA enquanto instituição de ensino superior
- Reforço da notoriedade e reconhecimento regional e nacional
- Programa de modernização e valorização do ensino superior politécnico
promovido pelo MCTES
- Alargamento da base de acesso ao ensino superior (ex. estudantes
internacionais e titulares cursos TeSP)
- Multiplicidade de redes que fomentam a cooperação internacional
- Potencial crescimento do tecido empresarial da região
- Falta de mão de obra qualificada na região nas áreas de especialização do IPCA
- Adoção do regime fundacional
- Elevado potencial do corpo docente para desenvolver atividades I&D
- Forte relação institucional com as associações empresariais, sociais e outras
- Forte potencial de integração nos concelhos de Barcelos e Guimarães
- Novas metodologias de ensino e aprendizagem que promovem
a inovação pedagógica
- Dinamismo da Instituição e do seu corpo docente
- Potencial competitivo do consórcio APNOR e os projetos conjuntos
em curso
- Consolidação do património edificado
- Oportunidades de financiamento do Horizonte 2021, PT2020, Programa
Erasmus+, entre outros enquadramentos
- Forte capacidade de inovação e aprendizagem
- Universalização das competências digitais

- Located in a densely populated area
- IPCA’s attractiveness with regards to being a HEI
- Visible reinforcement as well as regional and national recognition
- Modernization and valorisation program of the UAS
promoted by the MCTES
- Widening the base of access to higher education (e.g. international
students and students holding a short cycle)
- Multitude of networks which foster international cooperation
- Potential growth of the entrepreneurial field of the region
- Lack of job force in the region in the specific areas where IPCA is
specialized
- Adoption of the foundational system
- High potential of the teachers to develop R&D activities
- Strong institutional relationship with entrepreneurial, social, and other
associations
- Strong potential for integration in the municipalities of Guimarães, Braga
and Barcelos
- New learning and teaching methodologies which promote pedagogical
innovation
- Dynamics of the Institution and its teachers
- Competitive potential of the APNOR Consortiu and the ongoing
joint projects
- Strengthening of the built patrimony
- Financing opportunities from Horizonte 2021 PT2020, Erasmus
Program, among others
- Strong innovative and learning capacity
- Universalization of digital skills

- Designação de “Instituto”
- Perceção pouco clara da sociedade em geral sobre o potencial
e impacto do ensino superior politécnico
- Contexto demográfico nacional
- Forte concorrência de outras IES na região
- Rápida mudança tecnológica
- Contexto legal e burocrático na contratação e retenção
de recursos humanos
- Reduzido investimento público no ensino superior
- Abandono escolar no ensino superior e não superior
- Limite de vagas para cursos de licenciatura imposto pelo MCTES

- Being named “Institution”
- Unclear understanding of the society as a whole about the potential
and impact of the Polytechnic System
- National demographic context
- Strong competition of other HEI in the region
- Rapid technological change
- Legal and bureaucratic context in recruiting and retaining
human resources
- Reduced public investment in higher education
- Academic dropout in higher education and non-higher education
- Limit in the number of vacancies for graduation courses
established by the MCTES

Picture 3: IPCA’s SWOT analysis

Figura 3: Análise SWOT do IPCA

A execução bem sucedida da estratégia do IPCA para
2021 dependerá, em larga medida, da sua capacidade
em promover um forte alinhamento das iniciativas
estratégicas com cada objetivo estratégico do Mapa
da Estratégia, e em potenciar os pontos fortes e as
oportunidades identificadas, de forma a minimizar o
impacto negativo dos pontos fracos e das ameaças
da envolvente externa.

A successful execution of IPCA’s strategic plan for
2021 will largely depend on its ability to promote
a strong alignment of the strategic initiatives with
each strategic objective of the Strategic Map, and
in enhancing the strong points and the identified
opportunities, in a way to reduce the impact of
the weaknesses and the threats of the external
surroundings.
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4. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

STRATEGIC ORIENTATION

O Plano Estratégico do IPCA 2021 apresenta seis
eixos estratégicos que estão alinhados com a missão
institucional e a visão estratégica 2021, 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; e (6) o Campus responsável.
A figura 4 apresenta a simbologia adotada no
Plano Estratégico do IPCA 2021 que representa
a dinâmica e a interligação entre os seis eixos
estratégicos e sua articulação com a missão, visão e
valores organizacionais que estão no centro de toda
a orientação estratégica.
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.

IPCA’s Strategic Plan 2021 shows six strategic axes,
which are aligned with the institutional mission and
the strategic vision 2021, being those: (1) people; (2)
governance; (3) training and education; (4) research,
development and innovation; (5) interaction with
society and (6) responsible Campus.
The picture 4 shows the meaning taken in IPCA’s
Strategic Plan 2021 which represents the dynamics
and the interconnection between those six axes
and its articulation with the mission, vision and
organizational values that are at the centre of the
entire strategic orientation.
For each strategic axe we present strategic
objectives (SO) that define what needs to be achieved
to meet the mission and the pretended vision that is
proposed for IPCA in 2021.

Para cada objetivo estratégico são elencadas
as medidas estratégicas que são determinantes
para implementar a estratégia e garantir que se
concretizam as realizações desejadas.
O alinhamento claro entre os objetivos
estratégicos e as estratégias definidas para a sua
concretização é um ponto de partida basilar para
garantir o cumprimento da visão institucional.
Os indicadores chave de desempenho (KPIs)
são identificados para medir as realizações ou
concretizações de cada objetivo estratégico. A
cada KPI corresponde ainda a meta a alcançar no
período estratégico em causa, permitindo desta
forma monitorizar, acompanhar e avaliar o grau de
execução do plano estratégico e o desempenho
institucional bem como os seus desvios face aos
objetivos inicialmente propostos.

For each SO, the main strategic to implement the
strategy and assure that the proposed realizations
are fulfilled are identified.
The clear alignment between the SO and
the strategies established for its fulfilment is
a fundamental starting point that ensures the
achievement of the institutional vision.
The key performance indicators (KPIs)
are identified to measure the realizations or
achievements of each SO. With each KPI there is
a corresponding target to be reached within the
strategic timeline, allowing monitorization, follow
up and evaluation of the level of execution of the
strategic plan and institutional performance as well
as its deviations to the proposed targets.

Pessoas
People

Visão
Vision

Campus Responsável

Governação

Responsible campus

Governance

Missão
Mission

Interação com a Sociedade

Interaction with society

Formação e Educação
Valores
Values

Investigação Desenvolvimento e Inovação
Research, Development and Innovation
Figura 4: Simbologia do PE_IPCA 2021
Picture 4: Symbology of PE_IPCA 2021
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Training and Education

A figura seguinte apresenta a interligação entre
os vinte 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.

The following picture shows the interconnection
between the twenty SO and the six strategic axes
that make up the strategic orientation of PE_IPCA
2021, to which the KPI and the targets to be reached
are linked.

EIXO ESTRATÉGICO I – PESSOAS
Reconhecimento e valorização das pessoas
STRATEGIC AXE I – PEOPLE
People recognition and valuation

EIXO ESTRATÉGICO II – GOVERNAÇÃO
Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira
STRATEGIC AXE II – GOVERNANCE
Autonomy, responsibility and financial efficiency
governace

EIXO ESTRATÉGICO III – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Formar com qualidade e excelência, acompanhando a evolução da sociedade
STRATEGIC AXE III – TRAINING AND EDUCATION
Form with quality and excellence, following the evolution of society

EIXO ESTRATÉGICO IV – INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Instituição reconhecida pelas atividades de I&D desenvolvidas e seu impacto societal
STRATEGIC AXE IV – RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION
Institution recognized by its R&D activities and their relevant impact on society

EIXO ESTRATÉGICO V – INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Uma instituição em permanente interação com a sociedade
STARTEGIC AXE V – INTERACTION WITH SOCIETY
An institution in constant interconnected with society

EIXO ESTRATÉGICO VI – CAMPUS RESPONSÁVEL
Campus verde, saudável e seguro
STRATEGIC AXE VI – RESPONSIBLE CAMPUS
Green, safe, and healthy campus

Figura 5: Mapa da orientação estratégica 2021

Picture 5: IPCA’s strategic orientation for 2021
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SCHOOL OF TECNOLOGY
STUDENTS ASSOCIATION
LIBRARY

BRAGA

CENTRAL SERVICES

DIGITAL GAMES LAB

POLO EDITEMINHO

PRAXIS 21

GUIMARÃES

SCHOOL OF MANAGEMENT
ACADEMIC
SERVICES

FUTURE BUILDING OF THE
SCHOOL OF HOSPITALITY
AND TOURISM

POLO AVEPARK

BARCELOS
SOCIAL SERVICES

MULTIPURPOSE PAVILION

CATERING

FUTURE BUILDING OF THE
SCHOOL OF DESIGN

RESIDENCE
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5. MAPA DA ESTRATÉGIA IPCA 2021

IPCA 2021 STRATEGY MAP

Após a apresentação da orientação estratégica no
ponto anterior, e tendo por base a metodologia
Balanced Scorecard BSC, apresenta-se na figura
seguinte o mapa da estratégia IPCA 2021. Tendo
por base a missão e a visão institucional para
2021, bem como os seis eixos que orientam a
estratégia organizacional, o mapa apresentado
de seguida organiza e interliga os 20 objetivos
estratégicos de acordo com cinco perspetivas de
desempenho, sendo elas: o impacto na sociedade,
o financiamento, os processos e as capacidades (das
pessoas e das infraestruturas). Este mapa tem como
finalidade comunicar, de forma sucinta, a orientação
estratégica do IPCA para 2021.

After the presentation of the strategic orientation
in the aforementioned paragraphs and based on
the Balanced Scorecard BSC methodology, the IPCA
2021 strategy map for is presented in the following
picture. Based on the institutional mission and
vision for 2021, as well as in the six axes that guide
the organizational strategy, the map organizes
and links the 20 strategic objectives according
to five performance perspectives, being: impact
on society, financing, processes, and abilities (of
people and infrastructures). This map aims to briefly
communicate IPCA’s strategic orientation for 2021.

VISÃO ESTRATÉGICA

STRATEGIC VISION

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.

In 2021, IPCA will be an excellent University of
Applied Sciences (UAS), recognised by the quality
of its education, usefulness of its scientific production and knowledge transfer to society and for
its strong contribution to the sustainable development of the society.

EIXOS ESTRATÉGICOS

STRATEGIC AXES

PESSOAS

GOVERNAÇÃO

INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO

INTERAÇÃO COM
A SOCIEDADE

PEOPLE

RESEARCH, DEVELOPMENT
AND INNOVATION

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRAINING AND EDUCATION

GOVERNANCE

CAMPUS
RESPONSÁVEL

INTERACTION WITH
SOCIETY

RESPONSIBLE CAMPUS

Picture 5: IPCA 2021 Strategy Map

Figura 5: Mapa da estratégia IPCA 2021
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LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS
LOCATION AND CONTACTS

Polo de Guimarães
Edifíco Avepark
S. Claudio do Barco
4806-909 Caldas das Taipas
Portugal
Polo de Braga
Edifício Idite Minho
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves
4710-911 Braga
Portugal
Campus do IPCA
Vila Frescaínha S.Martinho
4750-810 Barcelos
Portugal
www.ipca.pt
(+351) 253 802 190
geral@ipca.pt
IPCA.Instituto.Politecnico
ipca.instituto.politecnico
www.youtube.com/ipca

