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1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

SIGLAS E ABREVIATURAS
A3ES

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

AAIPCA Associação Académica do IPCA
APNOR Associação de Politécnicos do Norte
CAQ

Conselho para a Avaliação e Qualidade

CCISP

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

CTeSP

Curso Técnico Superior Profissional

DGEEC

Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

DGES

Direção Geral do Ensino Superior

ESD

Escola Superior de Design

ESG

Escola Superior de Gestão

ESHT

Escola Superior de Hotelaria e Turismo

EST

Escola Superior de Tecnologia

FCT

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

I&D

Investigação e desenvolvimento

IES

Instituição de Ensino Superior

MCTES Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
OE

Orçamento do Estado

PALOP

Comunidade de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

RH

Recursos Humanos

RJIES

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior

SAS

Serviços de Ação Social

ETI

Equivalente a Tempo Integral

UTESP

Unidade de ensino para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais

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 é fundamental 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.

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!
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2. ENQUADRAMENTO E
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

•

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

O sistema de ensino superior português é um sistema
binário, complexo e dinâmico, que tem vindo a sofrer
alterações ao longo do tempo, fruto das mudanças da
sociedade e do mundo. Neste sistema binário operam
dois subsistemas: o ensino superior universitário e o
ensino superior politécnico. Cada subsistema tem a
sua missão diferenciada e definida nos termos da Lei
de Bases do Sistema Educativo, e aprofundada pelo
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(RJIES). Neste enquadramento legal estabelece-se
que o ensino superior politécnico 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 em geral enfrentam hoje
grandes desafios, dos quais se salientam:
•

•

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);
As questões demográficas associadas à baixa taxa
de natalidade e ao envelhecimento da população:
este contexto 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;

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;

•

A orientação para uma investigação aplicada e
de desenvolvimento capaz de compreender os
desafios sociais e solucionar problemas concretos
da vida das pessoas e das organizações;

•

A capacidade de internacionalização do ensino e
da investigação, numa perspetiva de globalização
e de criação de redes e alianças estratégicas à
escala mundial;

O quadro seguinte apresenta a dimensão atual do
sistema de ensino superior português, considerando
o número de estudantes inscritos em todo o sistema e o número de cursos de licenciatura e mestrado,
bem como o financiamento proveniente do orçamento do estado. Tendo como referência os dados
reportados pela DGEEC e pela DGES, a 31 de dezembro de 2016, o subsistema de ensino público é responsável por mais de 80% dos estudantes inscritos
no ensino superior o que revela o impacto significativo das IES públicas no desenvolvimento sustentável
SISTEMA DE ENSINO
Público

•

•

•

As elevadas expectativas da região e do país em
relação ao contributo que IES podem e devem
dar no desenvolvimento económico, social e
cultural;
A aproximação das instituições à sociedade,
promovendo-se o envolvimento como forma
de aproximar comunidades e criando ambientes
propícios à inovação social científica, económica
e cultural, esperando-se que as IES contribuam
para uma maior coesão social.
O balanceamento difícil entre o aumento da
responsabilidade, das exigências e das obrigações
que se colocam às IES e a limitação dos recursos
(financeiros, humanos) disponíveis;

No quadro do financiamento há que considerar
as oportunidades de fontes alternativas de
financiamento, provenientes de fundos comunitários
e nacionais e de prestação de serviços à comunidade,
assente num modelo financeiro sustentável. A
sustentabilidade das IES 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 (OE) tornaram-se insuficientes
para a concretização da missão das IES nas suas
diferentes vertentes.

Privado

Total

das sociedades. Dentro do subsistema de ensino público, as universidades têm cerca de 64% dos estudantes e os politécnicos cerca de 36%. Em termos de
financiamento público os dados mostram que cerca
de 72% é atribuído às universidades públicas e 28%
aos politécnicos. Na análise do rácio de financiamento do OE por estudante os dados mostram que o Estado Português financia, em média, 3.859 euros por
estudante, sendo a média superior nas Universidades (4.371 euros) comparativamente aos Politécnicos
(2.967 euros).

INSCRITOS
2016/17

Nº CURSOS DE
LICENCIATURAS

MESTRADOS
(2ºCICLO)

FINANCIAMENTO OE

FINANCIAMENTO
POR ESTUDANTE

Universitário

192 201

446

1085

840 046 697€

4 371€

Politécnico

110 395

589

549

327 570 482€

2 967€

Total

302 596

1035

1 634

1 167 617 179€

3 859€

Universitário

43 013

293

283

(...)

(...)

Politécnico

16 334

207

109

(...)

(...)

Total

59 347

500

392

(...)

(...)

Universitário

235 214

739

1369

(...)

(...)

Politécnico

126 729

796

658

(...)

(...)

Total

356 399

1 535

2 026

1.167.617.179€

(...)

Quadro 1: Dimensão e financiamento do sistema de ensino superior Português
Fonte: Portal da DGEEC (nº inscritos) e portal da DGES (nº cursos) e conta geral do estado 2016 (financiamento)

No caso do IPCA, em particular, tem-se assistido uma
situação particularmente difícil no financiamento
público recebido nos últimos 10 anos.
Como se pode verificar no quadro seguinte, as
transferências do OE por estudante têm estado
sempre abaixo dos 1500 euros, um valor inferior à

média nacional em mais de 50%. Obviamente que
esta situação difícil impôs ao IPCA a necessidade
de definir uma estratégia de captação de receitas
próprias que têm vindo a aumentar nos últimos
cinco anos, mesmo numa conjuntura económica e
financeira difícil.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total Receitas próprias

3.429.732€

4.649.105€

4.194.462€

2.930.468€

3.119.001€

3.340.995€

4.096.558€

5.326.249€

4.976.382€

5.036.456€

Total Receitas OE

2.900.940€

3.225.781€

4.234.014€

4.797.372€

5.261.495€

4.241.052€

5.106.624€

5.277.613€

5.491.621€

5.654.430€

Nº Estudantes

1974

2430

2989

3687

3773

3755

3467

3446

3910

4134

Nº Docentes ETI

94€

99

117

135

140

139

134,8

128,65

145,15

170,55

Receitas OE/
estudantes

1.387€

1.180€

1.331€

1.281€

1.379€

1.118€

1.446€

1.505€

1.380€

1.344€

Receitas OE/
Receita total

45,8%

41,0%

50,2%

62,1%

62,8%

55,9%

49,8%

52,5%

45,8%

52,9%

21,0

24,6

25,6

27,4

27,0

27,0

25,7

26,8

26,9

24,2

Nº Estudantes/ETI

Quadro 2: Evolução das receitas e nº de estudantes do IPCA 2007-2016
Fonte: Relatório de Atividades e Contas 2016
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ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Este contexto obriga a uma definição clara de
prioridades assente num modelo de sustentabilidade
financeira, 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 novas do saber em resposta às necessidades
das empresas e das organizações e aos desafios
societais exigem uma atuação em novas áreas
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.
Neste contexto, colocam-se hoje às IES enormes
desafios e oportunidades aos quais, com sabedoria
e conhecimento, estas estão a responder e
continuarão a desempenhar o seu papel ativo e
determinante no desenvolvimento das regiões e do
país e na valorização das pessoas, tornando o nosso
contexto mais competitivo no espaço global em que
atuamos.

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.
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:

TIPO
Órgãos de governo

ÓRGÃOS
Conselho geral
Presidente

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.
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.
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.

ENTIDADE

UNIDADES I&D

SIGLA

ESG / IPCA

Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade

CICF

ESG / IPCA

Centro de Investigação em Jurídica Aplicada

CIJA

APNOR

Unidade de Investigação Aplicada em Gestão

UNIAG

Digital Games Research Center

DIGARC

Instituto de Investigação em Design, Moda e Cultura (polo IPCA)

ID+

EST / IPCA
ESD / UP / UA

Quadro 4: Unidades de I&D do IPCA

Conselho de gestão
Conselho académico
Órgãos de natureza
consultiva

Conselho para avaliação
e qualidade
Provedor do estudante

Quadro 3: Órgãos de governo e de natureza consultiva do IPCA
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3. SITUAÇÃO ATUAL
Ao longo de pouco mais de 20 anos de atividade
pedagógica e científica, o IPCA tem contribuído para
o aumento da qualificação da população portuguesa
nas áreas das ciências empresariais, das tecnologias,
do design e do turismo, garantindo mais formação
para mais estudantes, e reforçando a atividade
científica e da investigação aplicada, em ligação
direta com o meio empresarial e industrial.
A área de influência do IPCA é a NUT II – Norte, sendo
a zona de influência direta as NUT III do Cávado e do
Ave. 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.
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.

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 visão do IPCA na comunidade,
na região e no país, e do seu forte potencial no
panorama internacional, bem como de uma forte
aposta na valorização do conhecimento e das
pessoas e nas suas qualificações. As dificuldades
e constrangimentos que se têm colocado à gestão
desta Instituição não constituíram entraves ao seu
crescimento e desenvolvimento nos últimos 20 anos,
como mostram os resultados destacados a seguir:
•

•

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 criação da última
Escola é a concretização de uma das medidas
estabelecidas 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 neste concelho.
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.
•

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 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.

•

Os resultados de investigação e desenvolvimento
têm vindo a melhorar nos últimos anos. A
estratégia recente do Ministério para a Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) de
promoção e valorização do 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 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 alargar até
2021.

•

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

Figura 1: Área de influência do IPCA
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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 bom exemplo da
promoção e transferência do conhecimento
realizada pelo IPCA.
•

•

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.

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. Para além do campus em Barcelos o
IPCA dispõe ainda de instalações em Braga e em
Guimarães onde mais de 600 estudantes se encontram a frequentar cursos TeSP.
•

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, 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.

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 colaboradores de que temos um Campus
agradável e com as condições necessárias para
bem desempenhar a sua missão. As candidaturas
aprovadas para apoiar a promoção da eficiência
energética constituem também uma realidade
que será determinante na promoção do campus
seguro e responsável.

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

LICENCIATURAS

CTESP

MESTRADOS

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

Ocupação de Vagas - 17/18

96,22%

95,40%

91%

Diplomados*

4150

81

211

Unidades I&D

5

Nº Laboratórios

13

Nº inscritos
Nº Cursos

RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

NÚMEROS

Escolas

4

Campus e Polos

3

Cidades

3

Orçamento executado*

Receita - 10.690.886€
Despesa - 9.248.261€

Nº ETI*

171

Nº Colaboradores

44

*31.12.2016

Quadro 5: O IPCA em números
Fonte: Relatório de atividades e contas 2016/documentos Institucionais
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4. METODOLOGIA
A gestão estratégica é hoje considerada pelos
líderes e gestores de topo de qualquer organização
como um processo fundamental para a boa gestão
das políticas públicas e privadas. No contexto das
entidades públicas a gestão estratégica pretende:
•

Clarificar o futuro da Instituição;

•

Potenciar o consenso na definição das prioridades;

•

Permitir atuar mais eficazmente perante os desafios;

•

Facilitar o foco, identificação e compreensão,
pelas pessoas (estudantes, pessoal docente e
colaboradores), dos objetivos e estratégias a seguir;

•

Fornecer as bases adequadas para a medida dos
resultados, desvios e impactos;

•

Melhorar a performance institucional

Assente na importância da gestão estratégica, o
PE_IPCA 2021 pretende ser um documento claro de
definição e elaboração da estratégia do IPCA para o
horizonte temporal de 2017 a 2021. Este é um processo que exige a participação e envolvimento dos
vários stakeholders internos e externos com interesse na estratégia institucional.
No processo de elaboração do PE_IPCA 2021 teve-se por base a adaptação da metodologia Balanced Scorecard (BSC) ao contexto e realidade concreta
do IPCA. O BSC é uma ferramenta de gestão estratégica que interliga a estratégia organizacional com
os objetivos definidos, através de um conjunto de
indicadores de desempenho, e, consequentemente,
permite melhorar o desempenho e o sucesso organizacional.
O BSC assenta no mapeamento dos objetivos estratégicos, devidamente articulados com os eixos
estratégicos, com a missão e com a visão, e na definição das relações de causa-efeito estabelecidas
entre eles e os indicadores chave de desempenho e
respetivas metas a alcançar no período em causa.

Associado a cada indicador devem ainda ser indicadas as medidas estratégicas que garantem o alcance
daquelas metas e, assim, a execução da estratégia
definida. Toda a orientação estratégica está organizada de acordo com um conjunto de perspetivas,
sendo elas a perspetiva dos clientes ou da sociedade
onde a atuação da entidade tem impacto, a perspetiva das finanças, a perspetiva dos processos e a
perspetiva das capacidades/aprendizagem.
Esta metodologia tem a capacidade de operacionalizar a estratégia transpondo para os objetivos
estratégicos (associados a medidas de ação, indicadores e metas) a dimensão estratégica refletida na
missão e na visão organizacional.
A ferramenta BSC foi utilizada no sentido de assegurar um eficaz acompanhamento, monitorização
e revisão permanente da estratégia formulada no
PE_IPCA 2021.
O processo metodológico baseado na ferramenta BSC baseia-se num conjunto de dez etapas agrupadas em três fases sequenciais e interligadas entre
si que asseguram a coerência e consistência entre a
formulação e a execução da estratégica, uma das
dificuldades mais comuns da gestão estratégica (cf.
figura 1).
Na primeira fase decorrem os trabalhos iniciais
de definição dos pressupostos do PE_IPCA 2021,
nomeadamente a definição dos objetivos, dos destinatários, dos intervenientes no processo e a respetiva calendarização. Nesta fase procede-se também
à recolha dos documentos de apoio que servem de
base à elaboração do Plano, nomeadamente o programa de ação apresentado na candidatura a Presidente, o programa de governo e outros documentos
estratégicos e dados estatísticos.

Vários serviços do IPCA estiveram envolvidos na recolha de informação e estatísticas que se revelaram essenciais à definição da orientação estratégica
apresentada neste Plano.
É nesta fase que surge também a oportunidade
de se fazerem algumas operações de benchmarking
analisando a forma como outras instituições congéneres, nacionais e internacionais, definiram a sua estratégia e a comunicaram.
Esta fase preliminar dos trabalhos revela-se essencial para uma boa orientação dos trabalhos a desenvolver na fase seguinte.
Na segunda fase é desenvolvida a maioria das
etapas, sendo por isso a que implica, habitualmente,
uma maior dedicação de tempo dos vários intervenientes.
A primeira etapa nesta fase consiste em assegurar que a missão e a visão organizacional estão claramente definidas e os valores são claros e facilmente
incorporados na cultura organizacional. Esta é a base
de todo o modelo estratégico que sustenta a análise
SWOT desenvolvida na etapa seguinte. A formulação da estratégia, na sexta etapa, constitui uma das
partes mais demoradas de todo o processo uma vez
que implica a análise de dados e discussão, dentro
do grupo de trabalho responsável pela elaboração
do PE_IPCA 2021, com vista à definição dos objetivos
estratégicos mais adequados dentro de cada eixo
estratégico, e da definição dos indicadores chave de
desempenho alinhados com esses objetivos, bem
como das metas suscetíveis de serem alcançadas no
período em análise. Esta componente é apresentada
no capítulo 7 deste trabalho.

Após a definição da orientação estratégica é definido
o modelo de controlo e avaliação do PE_IPCA 2021
com vista ao acompanhamento e revisão contínua
da estratégia organizacional. Nesta etapa definem-se aspetos como a periodicidade do controlo, bem
como os responsáveis pela monitorização e avaliação do grau de cumprimento das metas com vista ao
reporting dos resultados obtidos.
Concluída esta etapa o documento está pronto
para ser analisado e discutido nos órgãos institucionais, comunidade académica e sociedade em geral
com vista à recolha de contributos e feedback que
permita melhorar o documento final.
Após a discussão pública elabora-se o documento final com vista à sua aprovação pelo Conselho Geral e posterior divulgação pelos diferentes
stakeholders, através dos vários meios à disposição.
A elaboração de um folheto que, de forma sucinta e
clara, apresenta a estratégia e a visão do IPCA para
2021 constitui uma das medidas adotadas com vista
a uma maior eficácia na divulgação do documento.
Este documento sucinto está escrito em Português e Inglês, constituindo também uma forma de
dar a conhecer a orientação estratégica à comunidade internacional com quem se pretende estreitar as
relações. A última fase de todo o processo culmina
com a divulgação da estratégia e do PE_IPCA 2021
através da sua divulgação no website do IPCA.
Para além do forte empenho do grupo de trabalho dedicado à elaboração do PE_IPCA 2021, todos
os órgãos institucionais, comunidade académica e a
sociedade em geral foram convidados a participar na
definição, discussão e alteração à proposta do PE_
IPCA 2021 apresentada numa primeira versão.
A figura seguinte exemplifica o processo metodológico utilizado na elaboração do PE_IPCA 2021:
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5. MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO

VISÃO ESTRATÉGICA 2021

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:

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:

“Contribuir para o desenvolvimento da

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

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

sociedade, estimular a criação cultural, a
investigação e pesquisa aplicadas e fomentar o

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

pensamento reflexivo e humanista. Inserido no
espaço europeu de ensino superior, proporciona
áreas de conhecimento para o exercício de
atividades profissionais atrativas no plano
nacional e internacional, promovendo a
mobilidade, a empregabilidade e as relações de
reciprocidade com a comunidade”.

Figura 2: Processo metodológico para a elaboração do PE_IPCA 2021

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.

* Adaptado de Caldeira, J. (2015) (1ª ed.). Guidelines para a elaboração do plano estratégico: boas práticas no setor público nacional e internacional.
Editora Estratégia Elementar, Books.
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VALORES

•

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

•

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

•

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

•

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

•

As boas práticas pedagógicas, com recurso às
novas tecnologias, e 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;

•

•

•

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;

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

•

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;

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;

•

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;

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;

•

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.

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;

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

IV. Transparência
Há uma preocupação presente e contínua com a
divulgação de informação clara e rigorosa sobre a
utilização dos recursos públicos e o seu impacto nos
resultados alcançados;

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

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;

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;
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6. ANÁLISE SWOT
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.
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.
A figura seguinte apresenta a análise SWOT do IPCA.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- 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 pósgraduações)
- Orientação clara para o desenvolvimento sustentável e a
responsabilidade social
- Boa relação com o exterior

- Reduzida transferência do OE/estudante
- Instabilidade das fontes de financiamento
- Dificuldade em conciliar objetivos estratégicos, operacionais e
individuais comuns
- 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

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

- 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 2020, PT2020,
Programa Erasmus+, entre outros enquadramentos
- Forte capacidade de inovação e aprendizagem
- Universalização das competências digitais

- 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

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.
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7. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
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 imagem seguinte 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.

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.

A figura seguinte apresenta a interligação entre os
20 objetivos estratégicos e a os seis eixos estratégicos que compõem a orientação estratégica do PE_
IPCA 2021, aos quais estão associados os indicadores
de monitorização e as metas a alcançar.

Pessoas
Visão
Campus
Responsável

Governação

Missão

Interação com
a Sociedade

Valores

Formação
e Educação

Figura 5: Mapa da orientação estratégica 2021

Investigação
Desenvolvimento
e Inovação
Figura 4: Simbologia do PE_IPCA 2021
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EIXO ESTRATÉGICO I – 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 os colaboradores representam a comunidade académica do
IPCA, sendo eles a base de toda a ação desenvolvida
por esta instituição. A orientação estratégica refletida no PE_IPCA 2017-2021 pretende promover uma
cultura organizacional assente na motivação, na inclusão, no estímulo, na boa comunicação, na participação e espírito de equipa.

Para a concretização deste eixo estratégico são definidos quatro objetivos estratégicos e 31 indicadores de medida, conforme as tabelas apresentadas de
seguida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Promover um bom ambiente organizacional
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Medir e avaliar o nível de satisfação dos
colaboradores com vista à definição de medidas
que melhorem o ambiente organizacional

Índice de satisfação dos colaboradores

4
(escala de 1 a 5)

Grau de implementação das medidas de melhoria
sugeridas

Mín. 75%

Incentivar a mobilidade interna (IN) e externa (OUT)
do pessoal docente e colaboradores

Nº de docentes e colaboradores envolvidos em
mobilidade internacional

+5% /ano

Realizar atividades culturais e lúdicas que promovam Nº de atividades realizadas
o convívio entre os colaboradores

Mín.3/ano

Melhoria das condições de trabalho através
Diagnóstico global da saúde laboral da comunidade
da promoção da saúde, segurança e bem-estar físico interna do IPCA
e mental na comunidade académica
Auditoria e correção das desconformidades

2017

Dinamizar a prática desportiva na comunidade IPCA

Construção do pavilhão polidesportivo multiusos

2019

Nº de valências desportivas

Mín. 6

Área descoberta para atividades desportivas ao ar livre

Mín. 4000m2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Promover uma cultura centrada nas pessoas
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Elaborar um plano de formação adequado às
competências exigidas para as funções
a desempenhar

Cumprimento do plano de formação
Nº de colaboradores que realizaram formação

100%
Mín. 15
em cada ano

Capacitar e desenvolver competências, com vista à
valorização do capital humano

Levantamento das competências necessárias para a
funções a desenvolver

2018

Rever o Regulamento Orgânico do IPCA

2018

Recrutar pessoal em função das necessidades
identificadas no mapa de pessoal com vista
a uma estrutura organizacional sólida

% lugares ocupados no mapa de pessoal

70%/ano

Nº professores (PhD +especialista)/docentes TI

95% em 2021

Promover iniciativas de team building

Nº de iniciativas realizadas

2/ano

Realizar ações de motivação e coaching

Nº de ações realizadas

Mín. 2/ano

Avaliar e reconhecer o mérito profissional
com base em critérios objetivos

Definição do modelo de avaliação e reconhecimento do
mérito profissional
Nº docentes e colaboradores reconhecidos pelo mérito
profissional

2018

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

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Promover programas de receção aos novos
estudantes e de orientação dos Estudantes
Estrangeiros de Intercâmbio

% estudantes 1º ano 1ª vez que participam nas
atividades de receção

60%/ano

Programas de orientação dos estudantes estrangeiros

1/semestre

Sinalizar situações de carência económica e garantir
uma resposta rápida aos problemas identificados

Nº estudantes apoiados pelo fundo de emergência/nº
estudantes sinalizados

100%

Agilizar o processo de análise das candidaturas a
bolsa de estudo

% Estudantes bolseiros que recebem o resultado da
bolsa no mês outubro

60%

Aumentar a participação dos estudantes
nas atividades do IPCA e grupos académicos

Nº de estudantes envolvidos nas atividades e grupos
académicos

Mín.200/ano

2018

Envolver os estudantes em projetos de investigação
aplicada e prestação de serviços

Nº de estudantes envolvidos

5% por Escola

Mín. 2/ano

Diversificar os estudantes que colaboram na
Instituição através da bolsa de colaboradores

Nº de colaborações que cada estudante
realiza no ano letivo

Máx.3
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EIXO ESTRATÉGICO II – GOVERNAÇÃO
Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Estimular os valores humanistas e solidários entre a comunidade estudantil
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Criar e dinamizar a figura do “mentor” e do “buddy

Nº de estudantes que assumiram o papel de “mentor”

+5%/ano

Nº de estudantes que assumiram o papel de “buddy”

+10%/ano

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

Nº de ações/seminários realizados

4/ano

Promover ações de voluntariado para projetos
sociais com impacto local

% Estudantes envolvidos em ações/projetos
de voluntariado

5%/ano

Promover ações de recolha de alimentos/
bens para a Loja Social IPCA

N.º de ações de recolha de alimentos/bens realizadas
por ano letivo

3

Incentivar e apoiar o associativismo e envolver a
comunidade estudantil na vida da instituição

Nº de estudantes integrados na AAIPCA e grupos
académicos

5%/ ano

O modelo de governação do IPCA deve continuar
a pautar-se pela accountability e transparência
da informação e pelo equilíbrio entre o nível de
autonomia e a responsabilidade.
A sustentabilidade financeira, a boa gestão dos
recursos públicos e a tomada de decisão baseada
nas prioridades estratégicas serão uma caracterísitca
do modelo de governação neste período. Por outro
lado, 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.

Para este eixo estratégico são apresentados quatro
objetivos estratégicos num total de 33 indicadores
de desempenho que permitirão medir o grau de
concretização dos objetivos definidos e monitorizar
os desvios, conforme se apresenta nas tabelas
seguintes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Promover a transparência e a accountability
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Monitorizar, acompanhar e avaliar a execução do
PE_IPCA 2021

Relatório de avaliação do PE_IPCA

1 relatório/ano

Grau de cumprimento do PE_IPCA

80%/ano

Revisão do PE_IPCA 2021

2019

Disponibilizar no site do IPCA a informação de gestão Tempo médio para publicação após aprovação dos
relevante e obrigatória pelo RJIES
documentos

Máx. 5 dias

Implementar as medidas de prevenção de risco
recomendadas no Plano anticorrupção

Grau de implementação das medidas

90%

Implementar um sistema integrado de gestão da
qualidade e monitorização do desempenho
institucional em diferentes dimensões

Implementação do sistema de apoio à decisão

2018

Nº de reuniões para análise dos resultados
do desempenho institucional

1/trimestre

Criar um modelo de orçamento participativo para
apoiar iniciativas de cariz social e da comunidade
estudantil

Criar o modelo de orçamento participativo

2019
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Aumentar a notoriedade nacional e internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Garantir a sustentabilidade financeira

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Melhorar o site do IPCA, em particular
na comunicação com o exterior

Nº de acessos ao site do IPCA

+ 2M
(acumulado)

Garantir a execução do orçamento
da despesa e da receita

Grau de execução do orçamento

+90%

Nº de acessos ao site do IPCA em inglês

+500 mil
(acumulado)

Elaborar reporting semestral do desempenho
orçamental

Reporting do desempenho organizacional

2 relatórios ano

Nº de seguidores nas redes sociais

+ 15 mil

Nº de reuniões do CG para analisar o desempenho
orçamental

Mín. 2/ano

Implementar procedimentos de comunicação
interna e externa

Aprovar manual de procedimentos da comunicação

2018

Garantir uma boa execução financeira
dos projetos financiados

Grau de execução dos projetos

95%

Integração e participação ativa em redes
nacionais e internacionais

Atualizar e dinamizar o site em inglês

2018

Aumentar o rácio de autonomia financeira

Aumento do rácio de autonomia financeira

5%/ano

Nº de redes internacionais em que o IPCA
está integrado

Mín. 10 até 2021

Mudança da designação para Universidade técnica/
politécnica

s/meta

Aumentar as receitas próprias provenientes
de projetos I&D e prestação de serviços com
a comunidade

Volume de receitas provenientes de projetos e
prestação serviços

2M
(acumulado
em 2021)

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

Aprovar regulamento

2018

Implementar um sistema de contabilidade por
centro de custos e atividades, com reporting
aos vários interessados

Reporting online para os dirigentes

2018

Participar em todas as iniciativas e ações com vista à
mudança da designação dos institutos politécnicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Incrementar a eficiência e modernização administrativa e a desmaterialização
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

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

Tempo médio de resposta a requerimentos
de estudantes

Máx. 1 semana

Redução do nº de reclamações

-10%/ano

Aprovar procedimentos internos dos serviços

2018

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

Aprovação dos novos regulamentos

2018

Desmaterializar os processos internos relacionados
com os estudantes

Nº de processos desmaterializados

20 processos
em 2021

Reorganizar os processos internos em
ambiente de e-government

Nº de interações com a AP

4 interações

Desenvolver dashboards de monitorização mensal

Nº de indicadores monitorizados

Mín. 10 i
indicadores

Criar a plataforma alumni de forma a agilizar e
profissionalizar o contacto com os
antigos estudantes

Criação da plataforma

2018

Criar uma plataforma integradora de gestão de
projetos, com a definição clara dos vários
intervenientes e do seu papel

Criação da plataforma

2018

Desencadear os trâmites legais para aprovar
o regime fundacional

Passagem ao regime fundacional

2018
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EIXO ESTRATÉGICO III – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
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. O reconhecimento da
qualidade e relevância da oferta formativa do IPCA,
medido pela elevada procura dos nossos cursos e
pelo índice de satisfação da procura, é um indicador
da qualidade e excelência da formação ministrada
pelo IPCA.
Para este eixo da formação e educação são
apresentados quatro objetivos estratégicos medidos
por 77 indicadores de desempenho

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

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Monitorizar e avaliar o sucesso académico
dos estudantes

% Estudantes que conclui o curso em n anos

80% (diurno)
60% (PL)

Taxa de sucesso académico 1º ciclo

75% ano (média)

Taxa de conclusão do 2º ciclo (nº teses defendidas/
nº estudantes inscritos 2º ano)

50%/ano (média)

Taxa de sucesso académico cursos TESP

70% ano (média)

Desempenho académico dos estudantes
que colaboram na bolsa de colaboradores

Mín. 50% dos
ECTS inscritos

Criação do gabinete de apoio à inovação pedagógica

2018

Nº de docentes que participaram em ações
de formação pedagógica

40/ano

Nº de horas de formação pedagógica para docentes

20h/ano

Nº de horas de formação sobre ferramentas de ensino
à distância

20h/ano

Nº de unidades curriculares que usam metodologias
e-learning

5%/ano

Nº de cursos breves e não conferentes de grau em
regime e-learning

4/ano

Promover a aplicação das metodologias
project-based learning (pbl) nos cursos TESP e
licenciatura

Nº de cursos que utilizam o pbl

10 em 2021

Implementar um modelo de inovação pedagógica
baseado no uso das novas tecnologias,
de metodologias ativas de aprendizagem
e de ensino à distância

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

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Oferecer um catálogo de cursos certificados
e adequados às necessidades do mercado

% Cursos acreditados pela A3ES sem condições

90%

Taxa de ocupação de vagas CNA 1ª fase

90%

Taxa de ocupação de vagas dos cursos TESP

90%

Taxa de ocupação de vagas dos cursos de mestrado

80%

Promover a aquisição de competências digitais pelos
estudantes

Nº de cursos que têm módulos na área
das competências digitais

70% em 2021

Índice de satisfação da procura

90%

Melhorar os espaços destinados ao estudo

Criação de um espaço OPEN24

2018

Nº novos cursos conferentes de grau acreditados

6

Abertura das novas instalações da biblioteca do IPCA

2018/2019

Oferecer formação 3º ciclo em parceria
com outras IES

Nº de cursos 3º ciclo em parceria

2 em 2020

Taxa de abandono escolar

-10%/ano

Aumentar o rácio de autonomia financeira

Aumento do rácio de autonomia financeira

5%/ano

Nº casos tratados com sucesso/
nº de casos sinalizados

+80%/ano

Dinamizar o programa de cursos breves e formação
especializada para atualização profissional e
aprendizagem ao longo da vida

Nº de cursos breves e formação especializada
realizados

20/ano

Nº estudantes apoiados/nº de estudantes com NEE

100%

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

Grau de implementação

90% em 2018

% de melhorias implementadas

90%/ano

Apostar numa oferta formativa diferenciada e
atualizada, articulada com as atividades I&D

Monitorizar, sinalizar e tratar situações de abandono
precoce com vista à sua redução
Apoiar estudantes com necessidades educativas
especiais (NEE)
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EIXO ESTRATÉGICO IV – INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Instituição reconhecida pelas atividades de I&D
desenvolvidas e seu impacto societal

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Captar mais e melhores estudantes
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Diversificar as formas de acesso, nomeadamente
através dos estudantes internacionais, estudantes
do ensino profissional, trabalhadores estudantes;

Nº de participações em feiras de divulgação
da oferta formativa

8/ano

Nº de ações de divulgação em Escolas

20/ano

Nº estudantes internacionais em todos
os ciclos de estudo (inclui mobilidade)

Superior a 100
em 2021

% Estudantes em PL e e-learning em cursos 1º ciclo

Superior a 35%

Aumentar as médias de acesso nos cursos 1º ciclo,
2º ciclo e cursos TESP

Nº de estudantes que ingressam com
média superior a 14 valores

60%

Aumentar as candidaturas aos
cursos do IPCA em 1ª opção

Nº candidaturas CNA/total de vagas

+ 0,9

Nº candidaturas CTESP/total de vagas

+ 0,9

Nº candidaturas cursos 2º ciclo/total de vagas

+1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Aumentar os níveis de empregabilidade
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Promover a empregabilidade dos diplomados e
acompanhar o seu trajeto profissional

Taxa de empregabilidade dos diplomados de 1º ciclo

(+) 90% em 2021

Taxa de empregabilidade dos diplomados TESP

(+) 70%/ano

Nº de iniciativas e eventos organizados orientados
à procura ativa de emprego

2/ano

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

% diplomados conectados à rede Alumni

+ 40% em 2021

Promover os estágios académicos nacionais e
internacionais, como plataforma de transição para
o mercado de trabalho e aproximação institucional
às empresas

Nº de bolsas para estágio

Mín. 40/ano

Disponibilizar instrumentos de apoio à inserção
profissional, nomeadamente bolsas de emprego
e empreendedorismo e estágios

Nº estudantes apoiados com bolsa de emprego

10/ano

Nº de ofertas de estágio divulgadas aos
estudantes e diplomados

50 (acumulado)

Inquirir os empregadores e avaliar o grau
de satisfação com os diplomados

Nº de empregadores que respondem ao inquérito

(+) de 100/ano

Grau de satisfação dos empregadores

4 (escala de 5)

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

Nº de ações de formação em áreas transversais

10/ano

Apoiar os estudantes na realização dos exames de
acesso às ordens profissionais

Taxa de sucesso nos exames de acesso

Superior média
nacional

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, 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 UO e os centros de
investigação, cujos objetivos individuais devem estar
claramente alinhados com a política de I&D promovida no IPCA.
Para este eixo são apresentados três objetivos estratégicos que são medidos com base em 21 indicadores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Aumentar a qualidade e quantidade da produção científica
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Implementar a política de estímulo à investigação
e desenvolvimento e à produção científica de
qualidade

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

1/ano

% Docentes TI envolvidos em projetos de I&D

60%

Nº prémios atribuídos pela produção científica

30/ano

Aproveitar as fontes de financiamento externo
para projetos de IC&DT

Nº de projetos financiados

30 (acumulado)

Valor do financiamento obtido para projetos IC&DT

1M (acumulado)

Dinamizar o CienciaIPCA garantindo que a produção
científica é divulgada neste repositório

Aumento das publicações no repositório

10%/ano

PLANO ESTRATÉGICO IPCA 2021

PLANO ESTRATÉGICO IPCA 2021

32

33

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Garantir a integração e alinhamento das linhas de investigação com a oferta formativa
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Promover o alinhamento das atividades I&D com a
formação, incentivando a investigação mais prática

Nº de unidades curriculares baseadas em projeto

30 em 2021

Nº estudantes envolvidos em projetos e
prestação serviços

5% em
cada Escola

Nº de unidades I&D em funcionamento

6 em 2021

Nº de unidades I&D financiadas pela FCT

3

Nº de docentes TI integrados em unidade I&D/
total docentes TI

(+) 70%

Nº de CoLab em que o IPCA participa
com outras entidades

2

Potenciar a massa crítica estimulando e
apoiando a apresentação de candidaturas à FCT
para as unidades de I&D
Planear e avaliar as áreas potenciais para integrar a
criação de Laboratórios Colaborativos - CoLab com entidades do sistema IC&DT

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15
Aumentar a capacitação de transferência de conhecimento científico e tecnológico

EIXO ESTRATÉGICO V –
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 deve assentar
a orientação estratégica para 2021.
Neste eixo de interação com sociedade apresentamos três objetivos estratégicos medidos por 44
indicadores.

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

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Desenvolver atividades de transferência de
conhecimento para a sociedade

Nº de conferências internacionais organizadas
pelo IPCA ou em parceria

Mín. 3/ano

Nº de empresas criadas com base em projetos
desenvolvidos por diplomados do IPCA

20 em 2021

Nº comunicações apresentadas em conferências
científicas/total docentes TI

2,5/ano

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

15

Nº projetos e/ou atividades ligadas à área
da responsabilidade social

3/ano

Nº de estudantes/candidaturas individuais/projetos
apoiados com financiamento externo / bolsa de
emprego ou outros apoios ao emprego

20/ano

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

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

20 em 2021

Nº de exposições, workshops e outras ações com
transferência de conhecimento para a sociedade
Nº de projetos em co promoção com
empresas e outras entidades

20 (acumulado)

Nº de parcerias criadas

10 em 2021

Aumento do volume de receita com
a prestação de serviços

5%/ano

Grau de execução dos projetos financiados

+ 90%

Criação e início de funcionamento do GP

2018

Organização de workshop/fórum/sessão interna
sobre os programas/oportunidades existentes

2/ano

Desenvolver projetos em co promoção
com empresas e outras entidades do sistema não
empresarial e aumentar a prestação de serviços
Dinamizar e institucionalizar o Gabinete de Projetos
para apoio à elaboração e execução dos projetos de
investigação

Realizar ações, workshops e sessões informativas
Nº de estudantes e diplomados do IPCA que
100 por ano
sobre apoios aos empreendedorismo e autoemprego participam em ações e projetos de ligação à sociedade

Estimular o registo da propriedade intelectual

Nº de ações de promoção do emprego e
empreendedorismo

+ de 5/ano

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

10 em 2021

PLANO ESTRATÉGICO IPCA 2021

PLANO ESTRATÉGICO IPCA 2021

34

35

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17
Aumentar a interação com a sociedade e as pessoas

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

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Aumentar as atividades e projetos desenvolvidos
em parceria com os municípios e comunidades
intermunicipais da região

Nº de projetos desenvolvidos em parceria
com os municípios da região

Mín. 8/ano

Nº estudantes incoming

+5%/ano

Nº de professores e estudantes integrados
nesses projetos

Mín. 20/ano

Nº estudantes outgoing

+5%/ano

Nº docentes e colaboradores incoming

+10%/ano

Criar um conselho consultivo por Escola composto
por individualidades externas e empresários

Nº de empresas que integram o conselho consultivo
das Escolas

30

Aumentar o volume e diversificação da atividade
internacional do IPCA através da promoção da
mobilidade nacional e internacional dos estudantes,
docentes e colaboradores e da dinamização dos
Acordos de Cooperação Interinstitucionais
articulados com as áreas disciplinares

Nº docentes e colaboradores outgoing

+10%/ano

N.º de Acordos celebrados e ativos

+5%/ano

Aumentar a participação do IPCA
na rede escolar da região

Nº de escolas da região com estudantes
colocados no IPCA

20

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

90%/ano

Participação das Escolas com Cursos Secundários
Profissionais na rede TESP/IPCA

100% em 2021

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

10/ano

Nº de participantes nas atividades da Escola de Verão

200/ano

N.º de ações de divulgação, informação e
disseminação de boas práticas organizadas
(genéricas e específicas)

Nº atividades desenvolvidas com as entidades
da região

5/ano

Nº de estudantes que frequentam o Curso de
Português Língua Estrangeira (PLE)

50/ano

Nº de parcerias criadas com entidades do setor da
hotelaria e turismo da região

10

Grau de satisfação com a frequência do PLE

Início de funcionamento

2018

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

Nº de participantes nas atividades
da Escola de Verão

200/ano

Implementação e dinamização do projeto Buddy IPCA

+ 10%/ano

Grau de satisfação dos Buddies e
Estudantes apadrinhados

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

Nº de cursos de língua inglesa oferecidos pelo
Centro de Línguas

Mín. 2/ano

Aumento do nº estudantes que frequentam
cursos de línguas

+5%/ano

Nº de unidades curriculares oferecidas em inglês

15

Nº docentes envolvidos em redes internacionais

+10/ano

Dinamizar as atividades de formação e investigação
aplicada da Escola Superior de Hotelaria e Turismo
na região
Colocar em funcionamento a Escola
de Verão no município de Esposende

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

Difundir e promover a aprendizagem de línguas
na comunidade discente

Aumentar a participação dos investigadores em
redes internacionais de investigação e formação

Promover a regulamentação e sistematização de
Nº de Regulamentos e procedimentos revistos
procedimentos e orientações e divulgar documentos e elaborados
orientadores em língua inglesa
N.º de documentos estratégicos traduzidos
para a língua inglesa e divulgados
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2/ano
3

EIXO ESTRATÉGICO VI –
CAMPUS RESPONSÁVEL
Campus verde, saudável 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 adaptados a pessoas com
mobilidade condicionada ou diminuída.
Nesse contexto, o eixo estratégico do Campus
responsável assenta 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.
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.
Para o cumprimento da estratégica a este nível
foram definidos dois objetivos estratégicos medidos
por 22 indicadores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19
Dotar o campus das condições necessárias e adequadas
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Colocar em funcionamento a nova Escola Superior
de Design no centro da cidade de Barcelos

Entrada em funcionamento

2018

Colocar em funcionamento a nova Escola Superior
de Hotelaria e Turismo na cidade de Guimarães

Entrada em funcionamento

1ª fase 2018
2ª fase 2019

Colocar em funcionamento o polo
em Vila Nova de Famalicão

Entrada em funcionamento

2019

Aumentar o nº de camas na residência académica

Nº de camas

70 camas em 2021

Aumentar o nº de lugares de estacionamento

Aumento nº de lugares estacionamento

+ 300 lugares
em 2019

Concluir as construções no Campus

Conclusão das obras

2021

Apetrechar a nova Escola Superior de Tecnologia

2018/2019

Apetrechar a nova biblioteca e dotar este novo espaço 2018/2019
dos recursos adequados no apoio às atividades de
ensino e investigação
Realizar as obras de readaptação
do edifício do polo de Braga

Conclusão das obras

2019

Abrir o Campus à cidade e à comunidade em geral

Nº de iniciativas da sociedade civil realizadas no IPCA
Horário de abertura do Campus ao exterior

Mín. 8/ano
24h

OBJETIVO ESTRATÉGICO 20
Promover um campus verde, responsável e seguro
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES - KPI’S

META 2021

Reduzir o consumo de energia elétrica e
gás através de medidas de eficiência energética

% de redução do consumo

20% em 2021

Instalação do Sistema Fotovoltaico

2018

Instalar postos de carregamento de
veículos elétricos

Nº de postos de carregamento

5 em 2021

Obter a certificação de “empresa saudável”

Certificação

2019

% redução emissão CO2

Menos 5%
em 2021

Aumentar a área de acessos pedonais e ciclovia

Aumento da área total

20% em 2021

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

Nº de utilizadores das bicicletas do IPCA

+ 100/ano

N.º de bicicletários instalados no Campus do IPCA

4

Nº de kms percorridos com as bicicletas do IPCA

42.000/ano

Impacto das bicicletas IPCA na redução
da emissão de CO2

3% de redução

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

80%/ano

% de constrangimentos associados a acessibilidade
por elementos com necessidades especiais

- de 5%

Garantir acessibilidade às instalações para toda a
comunidade educativa com necessidades especiais
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ESCOLA SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES
BIBLIOTECA

BRAGA

SERVIÇOS CENTRAIS

DIGITAL GAMES LAB

POLO EDITEMINHO

PRAXIS 21

GUIMARÃES

ESCOLA SUPERIOR
DE GESTÃO
DIVISÃO
ACADÉMICA

FUTURO EDIFÍCIO
DA ESCOLA SUPERIOR
DE HOTELARIA E TURISMO

POLO AVEPARK

BARCELOS
SERVIÇOS DE
AÇÃO SOCIAL

PAVILHÃO
MULTIUSOS

CANTINA

FUTURO EDIFÍCIO
DA ESCOLA SUPERIOR
DE DESIGN

RESIDÊNCIA
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8. MAPA DA ESTRATÉGIA IPCA 2021

9. MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO

Após a apresentação da orientação estratégica no ponto anterior, e tendo por base a metodologia 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.

Nos termos do RJIES, compete às IES desenvolver
mecanismos de autoavaliação do seu desempenho
institucional. A aprovação deste documento constitui
uma das medidas mais importantes para se promover
a monitorização, avaliação e acompanhamento do
desempenho do IPCA e da concretização da sua
visão e estratégia organizacional para 2021.
O PE_IPCA 2021 apresenta a dimensão genérica
da gestão estratégica, como a missão, a visão e
os valores organizacionais, e concretiza-a em 20
objetivos operacionais e 228 indicadores chave
de desempenho associados a metas objetivos,
que permitirão medir o grau de cumprimento da
estratégia organizacional.
Este documento constitui um importante
instrumento de gestão estratégica que permite à
direção do IPCA orientar a sua ação, monitorizar
e avaliar o desempenho institucional e definir as
medidas estratégicas e ações de melhoria que
permitem o progresso institucional. A metodologia
utilizada neste trabalho, adaptada do BSC, permitiu
definir uma arquitetura do PE_IPCA 2021 que facilita
a monitorização, a avaliação e o acompanhamento
do progresso e da concretização dos objetivos e das
metas traçadas. A monitorização implica a recolha
periódica de informação e dados estatísticos para
cada indicador definido no mapa da orientação
estratégica. A avaliação terá por base a medida dos
indicadores e consistirá na avaliação do grau de
concretização de cada meta que pode ser superada,
alcançada ou não alcançada.

Com base nos resultados da avaliação deve ser feito
um acompanhamento de forma a compreender
os motivos e razões da não concretização daquela
meta e, quando fundamentado, propor a sua revisão
da meta/indicador. A gestão estratégica deve ser
encarada numa perspetiva flexível e dinâmica, pelo
que a revisão do PE_IPCA 2021 torna-se fundamental
considerando a dinâmica e a mudança constante do
ambiente externo em que operam as Instituições de
Ensino Superior.
Para assegurar o acompanhamento do PE_
IPCA 2021 serão nomeados os responsáveis pelos
objetivos e medidas estratégicas que, anualmente,
farão o respetivo acompanhamento.
Os serviços responsáveis pela recolha da
informação estarão articulados com os responsáveis
pelo acompanhamento.
A avaliação anual do grau de concretização do
PE_IPCA 2021 será apresentada no relatório anual
de acompanhamento e avaliação do PE_IPCA 2021
onde se apresenta o cumprimento do Plano, os
desvios encontrados e as medidas corretivos com
vista ao progresso institucional.

Figura 5: Mapa da estratégia IPCA 2021
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CONTACTOS

Polo de Guimarães
Edifíco Avepark
S. Claudio do Barco
4806-909 Caldas das Taipas
Portugal
Polo de Braga
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
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