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ii. Aumento do número de diplomados dos vários 
tipos de oferta formativa, incluindo de cursos de 
pós graduação;

iii. O aumento da oferta formativa de cursos de 
mestrado (área de gestão e marketing);

iv. O alargamento da oferta formativa de curos téc-
nicos superiores profissionais ao município de 
Esposende;

v. A realização de investimento público com vista 
à melhora das infraestruturas de apoio ao ensi-
no e investigação, seguindo uma política de sus-
tentabilidade e de respeito pelo meio ambiente, 
nomeadamente a realização das obras do novo 
bar do campus do IPCA, a realização das obras no 
edifício da cantina para construir o restaurante do 
IPCA e a realização das obras no edifício da ETESP 
em Braga;

vi. O crescimento da estratégia de internacionaliza-
ção através do aumento de estudantes interna-
cionais, de mobilidades para estudos e realização 
de estágios e a realização de projetos de I&D com 
IES estrangeiras. De destacar a adesão do IPCA à 
Regional University  Network (RUN) no âmbito 
da candidatura à European Universities  liderada 
pelo IP Leira, envolvendo mais 7 universidades de 
ciências aplicadas da Europa.

vii. Aposta na inovação pedagógica através da 
formação de professores e da institucionalização 
de boas práticas de ensino que promovam o en-
volvimento dos estudantes em projetos aplica-
dos e atividades de I&D com a indústria e a região;

viii. Implementar o OPAS – Observatório para a 
promoção do sucesso académico e combate ao 
abandono escolar.

Com o alcance destes resultados o IPCA estará a 
contribuir para o compromisso Europeu que o go-
verno Português assume para 2030, e firmado no 
contrato de legislatura 2019-2023, nomeadamente:

A3ES 
AAIPCA
APNOR 
AULP
CIGAR
CONDIT 
CONFIA 
DIGICOM 
ESD
ESG 
ESHT
EST
ETESP
EURASHE
FCT
I&D
IEEE
IES
MCTES
NEE
OCC
OE
OE
OSAE
PALOP
RIPTUR
RJIES
SAS
SRRN 
TeSP
TI
UC’s
WTN

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Associação Académica do IPCA
Associação de Politécnicos do Norte
Associação de Universidades de Língua Portuguesa
Comparative International Governmental Accounting Research
Congresso Internacional de Direito Constitucional
International Conference on Illustration and Animation
International Conference on Digital Design and Communication
Escola Superior de Design
Escola Superior de Gestão 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Escola Superior de Tecnologia
Escola Técnica Superior Profissional
European Association of Institutions in Higher Education 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Investigação e Desenvolvimento
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Instituição de Ensino Superior
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Necessidades educativas especiais
Ordem dos Contabilistas Certificados
Objetivo Estratégico
Orçamento do Estado
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
Serviços de Ação Social
Social Responsibility Research Network
Técnico Superior Profissional
Tempo Integral
Unidades Curriculares
World Technology Network

SIGLAS E ABREVIATURAS

1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

É à margem das celebrações dos 25 anos do IPCA 
que planeamos e prevemos o IPCA em 2020. Um 
ano que será marcado pela continuidade de uma 
estratégia de crescimento, consolidação e afirma-
ção da presença do IPCA na região, no país e no 
mundo. Um ano em que o IPCA continuará a cum-
prir a sua missão para com a sociedade, contribuin-
do para o seu desenvolvimento.  Um ano em que o 
IPCA continuará a marcar pontos na sua história de 
vida, trabalhando com e para as pessoas!
O planeamento das atividades a desenvolver em 
2020 tem por base o plano estratégico do IPCA para 
2021, bem como os desafios que se colocam a Por-
tugal num processo efetivo de convergência com a 
Europa até 2030, designadamente: 

a. Alargar a base social de participação no ensino 
superior para uma sociedade baseada no conhe-
cimento; 

b. Diversificar e especializar o processo de ensino/
aprendizagem no ensino superior, intensificando 
a atividade de I&D; 

c. Empregar melhor com mais e melhor integração 
entre educação, investigação e inovação e uma 
articulação com as empresas, o tecido produtivo 
e a administração pública; e

d. Reforçar e expandir a internacionalização do en-
sino superior e das atividades de I&D.

Para cada um dos seis eixos estratégicos definidos 
no plano estratégico do IPCA 2021, e tendo por base 
os recursos financeiros e humanos planeados para 
2020, o plano de atividades do IPCA apresenta as 
ações que se preveem realizar bem como as metas 
a atingir neste período com vista à concretização 
dos objetivos estratégicos. Alguns targets a desta-
car para 2020 são: 

i. A entrada em funcionamento das unidades de I&D 
acreditadas pela FCT e, consequentemente, au-
mento dos projetos e de atividades de I&D em co-
-promoção com empresas e centros tecnológicos;
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2. O IPCA E SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA
2.1 ENQUADRAMENTO

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) 
é uma instituição pública de ensino superior, cria-
da em 1994, com sede na cidade de Barcelos que 
disponibiliza uma oferta formativa de licenciatura, 
mestrado e TESP, nas áreas das ciências empresa-
riais, das tecnologias, do design e do turismo, dirigi-
da a diferentes públicos.  Através das suas valências 
técnicas e científicas, cria, transmite e difunde o co-
nhecimento, em estreita articulação com a comu-
nidade envolvente, estando presente em 4 conce-
lhos do Vale do Cávado e do Ave: Barcelos, Braga, 
Guimarães e Famalicão

Apesar de ter como principal área de influência 
a NUT III do Cávado e do Ave, é reconhecida como 
uma instituição de referência em Portugal, não só 
ao nível do sistema de ensino superior, mas tam-
bém na sociedade em geral, pela qualidade do seu 
ensino e investigação aplicada e pelos resultados 
que tem alcançado ao nível da interação com a co-
munidade.

Atualmente este Instituto Politécnico integra 
cinco Escolas: Escola Superior de Gestão (ESG), 
Escola Superior de Tecnologia (EST), Escola Supe-
rior de Design (ESD), Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo (ESHT) e a Escola Técnica Superior Pro-
fissional (ETESP). Apesar de apresentar a sua sede 
em Barcelos, o IPCA disponibiliza oferta formativa 
de nível de TESP em três polos: em Braga, no antigo 
edifício da IDITE Minho; em Guimarães, cidade onde 
para além do polo situado no Avepark – Parque de 
Ciência e Tecnologia, em Caldas das Taipas, irá ainda 
acolher a sede da ESHT; e em Vila Nova de Famali-
cão, na freguesia de São Cosme. Está ainda prevista 
a abertura da Escola de Verão no município de Es-
posende.

O IPCA encontra-se a atravessar um ciclo de 
forte crescimento ao nível dos polos, da oferta for-
mativa, do número de estudantes, mas também ao 
nível da qualidade das condições físicas que dispo-
nibiliza à sua comunidade interna e externa. 

Fruto de uma estratégia bem delineada e de 
uma clara orientação para os resultados, o IPCA tem 
vindo a aumentar de forma sistemática a sua popu-
lação académica, tendo o seu número duplicado 

em apenas 10 anos. Este crescimento demonstra 
uma forte capacidade de atração de estudantes, os 
quais, na sua maioria, ingressam através do concur-
so nacional de acesso ao ensino superior, onde o 
IPCA tem atingido, nos últimos anos, das mais altas 
taxas de colocação de alunos na 1ª fase de acesso 
ao ensino superior.

A qualidade da formação é, também, um pon-
to forte desta instituição. É possível constatar este 
facto, não só como resultado do processo de acre-
ditação dos seus cursos, onde todos os cursos de 
licenciatura e mestrado do IPCA, no período de 
2012-2016, foram acreditados pela Agência para a 
Avaliação e Acreditação (A3ES), na sua maioria sem 
qualquer condição, mas também pelo reconheci-
mento externo, nomeadamente, junto das empre-
sas, da sociedade civil e dos alumni. Importa referir 
que este reconhecimento resulta, entre outros, da 
melhoria significativa da qualificação do corpo do-
cente (doutores e especialistas) e da investigação 
aplicada que tem crescido nos últimos anos.

Em simultâneo, com o esforço de qualificação 
do corpo docente, o IPCA tem ainda efetuado um 
forte investimento na melhoria das condições físi-
cas das suas instalações e no equipamento de la-
boratórios. O IPCA dispõe hoje de um Campus com 
condições excelentes, promovendo o bem-estar, a 
saúde e o bom ambiente académico. Nos últimos 
anos apostou-se na construção de infraestruturas 
de qualidade e de elevada relevância para as suas 
atividades. Em breve, serão iniciadas as obras de 
reabilitação da antiga escola primária Gonçalo Pe-
reira para a instalação da Escola Superior de Design, 
no centro da cidade de Barcelos, iniciada a emprei-
tada da reabilitação do edifício do polo de Braga, 
remodelada a área de alimentação e será reforçada 
a capacidade de estacionamento. Em 2020 será ini-
ciado o processo de aquisição de terreno e remo-
delação de espaços para a construção da residência 
académica e de infraestruturas desportivas. Para 
além dos investimentos no campus, o IPCA tem 
ainda previsto para os próximos anos, o apetrecha-
mento das instalações do IPCA em Esposende e da 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo, na cidade 

a. Atingir 40% de graduados de educação terciária 
na faixa etária dos 30-34 anos até 2023 e 50% 
em 2030;

b. Alcançar um nível de liderança europeu de 
competências digitais até 2030;

c. Alcançar um investimento global em I&D de 
3% do PIB até 2030, cum uma parcela de 1/3 de 
despesa pública e 2/3 de despesa privada;

d. implementar, promover e divulgar medidas de 
acompanhamento dos estudantes por forma a 
reduzir significativamente o insucesso e aban-
dono escolar, 

e. estimular a modernização do processo de en-
sino/aprendizagem face a um processo cres-
cente e acelerado de transformação digital da 
nossa sociedade, designadamente através da 
garantia de maior especialização da oferta de 
ensino superior e do reforço da diversificação 
institucional, com a evolução das ofertas relati-
vas de formação inicial, de graduação e de pós-
-graduação, assim como ao nível das práticas e 
dos ambientes de trabalho e de I&D em estreita 
cooperação internacional e com empregadores.

Em 2019 o IPCA atingiu o número de 5000 estu-
dantes. Em 2020 é para nós uma responsabilida-
de responder às necessidades desta comunidade 
estudantil que acredita e confia no IPCA e no que 
lhes podemos proporcionar. Uma formação de 
qualidade, competências técnicas e pessoais para 
melhor lidar com o mercado e uma vivência aca-
démica saudável e responsável. Trabalharemos 
todos os dias em 2020 para garantir aos estudan-
tes o melhor que eles merecem e não defraudar 
as suas expectativas. O IPCA continuará a ser uma 
segunda família para todos os que cá estudam!. 
Em 2020 também continuará a ser assim!

Maria José Fernandes
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de Guimarães (cuja construção é da responsabilida-
de dos respetivos municípios).

Importa referir que todo este esforço de cresci-
mento está a ocorrer num contexto de fortes restri-
ções ao investimento público, em particular no IPCA 
devido ao baixo financiamento que esta instituição 
obtém por parte do orçamento de estado.

Quanto à perspetiva organizacional, com a apro-
vação, pelo Decreto-Lei n.º 63/2018, de 6 de agosto, 
que concretiza a passagem do IPCA para o regime 
fundacional, este Instituto Politécnico transfor-
mou-se na primeira instituição do ensino superior 
politécnico em Portugal a evoluir para este regime, 
situação que permitiu adicionar maior flexibilidade 
na gestão da instituição e, desta forma, ficar melhor 
colocada para lidar com os desafios futuros que se 
colocam ao ensino superior, em geral, e ao IPCA, em 
particular. O Regulamento Orgânico do IPCA, bem 
como o Regulamento dos Dirigentes, ambos recen-
temente aprovados, resultaram deste novo mode-
lo de governação, cujo impacto se fará sentir já em 
2020.

2.2 ORGÃOS A ORGANIZAÇÃO INTERNA

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:

1. Unidades orgânicas de ensino e de investigação, designadas por Escolas;
2. Unidades orgânicas de investigação, não integradas em escolas;
3. Serviços de ação social (SAS);
4. Outras unidades, com ou sem estatuto de unidade orgânica, que venham a ser criadas para a prosse-

cução dos objetivos do IPCA.

As Escolas asseguram as atividades culturais, humanísticas, científicas, tecnológicas e pedagógicas indis-
pensáveis à prossecução dos respetivos objetivos específicos, possuindo autonomia académica, nomeada-
mente, ao nível científico e pedagógico, estando organizadas por:

1. Departamentos
2. Áreas Disciplinares
3. Direções de mestrado
4. Direções de curso
5. Centros de Investigação

A organização interna do IPCA apresenta-se de acordo com o seguinte organograma: Para além das cinco 
Figura 1: Organograma do IPCA
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2.3 O IPCA EM NÚMEROS

O IPCA tem vindo a apresentar nos últimos anos uma evolução muito positiva nos seus principais indica-
dores de desempenho organizacional. Os resultados obtidos são fruto de uma estratégia clara centrada na 
qualidade da formação e da investigação e no foco na criação de valor para a sociedade, em particular nas 
áreas de conhecimento que permitem o acesso a atividades profissionais atrativas no contexto nacional e 
internacional.

Tal como se pode constatar pela análise do quadro 1, em 31 de Dezembro de 2018, o IPCA apresentava 
uma total de 4 692 alunos, distribuídos entre mestrados, licenciaturas, CTESP e outras formações, corres-
pondendo a um aumento de 11% no número de alunos face ao ano anterior. Este aumento é particularmente 
relevante, uma vez que esta evolução coincidiu com um período de estagnação, a nível nacional, do número 
de estudantes no ensino superior. De referir, contudo, que à data, o IPCA atingiu já um número de estudantes 
superior a 5000 estudantes o que revela a consolidação de uma estratégia de crescimento da instituição.

Ao nível da atratividade dos cursos, constata-se também a existência de resultados excecionais. O IPCA 
apresenta das taxas de colocação de estudantes mais elevadas ao nível do ensino superior em Portugal, nos 
diversos níveis de formação. A taxa de ocupação de vagas na primeira fase do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior foi, no ano letivo de 2018/19, de 97,8%, que compara com os 96,22% obtida no ano letivo 
anterior. Os resultados das colocações em cursos de mestrado e cursos TeSP demonstram também a  forte 
aposta da Instituição neste tipo de oferta e a forte procura que estes níveis de formação apresenta.

Para além de apresentar indicadores muitos positivos ao nível da atratividade da oferta formativa e na 
evolução do número de alunos, o IPCA apresenta ainda um forte crescimento ao nível da nas suas receitas. 
Assim, para 2020, o orçamento global da instituição deverá crescer cerca de 18%, para os 16 930 169€. Este 
crescimento é justificado principalmente pelo aumento de 55% das receitas provenientes de projetos co-fi-
nanciados e por um aumento de 10% no valor das transferências do Orçamento do Estado.

FORMAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO DATA DE REFERÊNCIA  LICENCIATURAS CTESP MESTRADOS OUTRAS

FORMAÇÕES TOTAL

Nº inscritos 31/12/18 2 722 1 036 823 111 4 692

Nº de Estudantes 
Internacionais 31/12/18 45 6 16

Nº de Diplomados 31/12/18 519 278 387

Nº Cursos ano letivo 19/20 14 22 14

Vagas ano letivo 19/20 680 719 445

Ocupação de Vagas ano letivo 18/19 97,8% 96,1% 88,4%

Unidades I&D 31/10/19 4

Nº Laboratórios 31/10/19 13

APOIOS SOCIAIS DITETOS DATA DE REFERÊNCIA BOLSA DE
ESTUDO

FUNDO DE 
EMERGÊNCIA

BOLSA DE 
COLABORADORES

Nº de Estudantes 
Abrangidos 31/07/19 1 570 27 80

Escolas referidas anteriormente, com estatuto de unidade orgânica de ensino e investigação, o IPCA integra 
ainda três unidades sem estatuto de unidade orgânica:

1. Os Serviços de Ação Social (SAS), unidade vocacionada para assegurar as funções da ação social 
escolar, a qual pretende responder às necessidades de integração social e académica de uma popu-
lação académica cada vez mais diversificada, criando as condições necessárias para que os alunos 
possam aceder ao ensino superior e concluir os seus cursos com sucesso.

2. A 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 empreendedo-
rismo. A organização e funcionamento desta unidade está definida no Regulamento nº 36/2016 de 
15 de janeiro de 2016;

3. Unidade Transversal Flexível para a Gestão Estratégica de Infraestruturas, a qual, dentro de um con-
texto de forte crescimento orgânico e do número de alunos, está centrada em dotar as Escolas, 
unidades e serviços do IPCA das condições físicas necessárias ao bom funcionamento das atividades 
de ensino, de investigação e de apoio aos estudantes.
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INFRAESTRUTURAS DATA DE REFERÊNCIA TOTAL

Escolas 31/10/19 5

Campus e Polos 31/10/19 4

Cidades 31/10/19 4

RECURSOS FINANCEIROS OE OP PROJETOS TOTAL

Dotação orçamental 2020 6 935 856€ 5 168 320€ 4 825 993 € 16 930 169 €

RECURSOS HUMANOS DATA DE REFERÊNCIA DOCENTES TÉCNICO E 
GESTÃO DIRIGENTES TOTAL

Trabalhadores (ETI) 30/10/19 207 50 9 266

Quadro 1: Principais indicadores de desempenho organizacional
Fonte: Serviços Centrais

Ao nível da gestão de infraestruturas destaca-se o forte investimento realizado nos últimos anos para do-
tar o campus e os polos com as instalações e os equipamentos necessários e adequados para apoio às ativi-
dades educativas, de investigação e de apoio social. Para além de responder às necessidades específicas da 
formação ministrada e dos projetos desenvolvidos, os investimentos nas infraestruturas têm apresentado 
igualmente uma preocupação de natureza ambiental e social, no âmbito da política para a criação de um 
campus responsável, verde e seguro. O quadro seguinte resume a situação atual do património edificado 
do IPCA e os investimentos planeados.

CAMPUS EDIFICIADO EM CONSTRUÇÃO INVESTIMENTOS PLANEADOS 
PARA 2020

Campus Barcelos

Edifício Serviços Centrais

Parque de estacionamento
nascente

Construção do novo Bar do 
Campus do IPCAEdifício PRAXIS21

Edifício da ESG e da ESHT

Edifício da EST Remodelação do edifício dos SAS 
para instalação do restaurante do 
IPCA

Centro de Investigação de 
Jogos Digitais

Edifício da ESD 
(edifício a reabilitar)

Remodelação do espaço da copa 
dos estudantes e espaço da 
cantinaBibilioteca

Edifício da Cantina Elaboração do projeto de 
arquitetura e especialidades 
do pavilhão desportivo

Edifício dos Serviços de Ação 
Social

Sede ETESP Edifício avenida Dr. Francisco 
Pires Gonçalves (Braga)

Remodelação do edifício da 
sede da ETESP

Polo de Guimarães Edifício no AvePark

Residência 
Académica

Edifício da Residência 
Académica

Quadro 2: Património edificado do IPCA e investimentos planeados
Fonte: Serviços Centrais

No campus em Barcelos o IPCA integra, atualmente, os serviços centrais, os serviços de ação de social, as 
quatro escolas, a unidade PRAXIS21 e a unidade transversal flexível para a gestão estratégica das infraes-
truturas, recentemente criada. Para além do campus em Barcelos, o IPCA dispõe ainda de instalações em 
Braga, em Guimarães e em Vila Nova de Famalicão onde mais de 828 estudantes se encontram a frequen-
tar Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). Os investimentos em curso para consolidar o patrimó-
nio edificado do IPCA são significativos e irão apresentar, em 2020, um grande impacto, não só ao nível 
financeiro, mas também ao nível organizacional. 
 

3. MISSÃO, VISÃO E  VALORES

MISSÃO 

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

 
“Contribuir para o desenvolvimento da socie-
dade, estimular a criação cultural, a inves-
tigação e pesquisa aplicadas e fomentar o 
pensamento reflexivo e humanista. Inserido 
no espaço europeu de ensino superior, propor-
ciona áreas de conhecimento para o exercício 
de atividades profissionais atrativas no plano 
nacional e internacional, promovendo a mo-
bilidade, a empregabilidade e as relações de 
reciprocidade com a comunidade”.

Analisando a missão do IPCA destaca-se a ênfase 
colocada no contributo para a sociedade, em par-
ticular nas áreas de conhecimento que permitem o 
acesso a atividades profissionais atrativas no con-
texto 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 capa-
cidade crítica e reflexiva e os valores humanistas. A 
preocupação não é apenas formar, mas formar com 
qualidade e assente nos valores humanos da socie-
dade.

VISÃO ESTRATÉGICA 2021 

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

Em 2021 o IPCA é uma Universidade Politécni-
ca de excelência, reconhecida pela qualidade 
da sua formação, utilidade da produção cien-
tífica e transferência de conhecimento para a 
sociedade e pelo forte contributo para o de-
senvolvimento sustentável da sociedade.

VALORES

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

I - ÉTICA E EXCELÊNCIA
A busca da excelência é sempre pautada pelo res-
peito dos princípios de ética e morais; os valores de 
economicidade não se sobrepõem aos valores so-
ciais e humanos;   

II - PROXIMIDADE E INCLUSÃO
A proximidade continua a ser uma imagem de mar-
ca do IPCA, pautada pela inclusão de toda a comu-
nidade; todos são IPCA e todos estão incluídos nes-
te projeto comum;

III - RIGOR E RESPONSABILIDADE
A governação e toda a atuação do IPCA é pautada 
pelo rigor e sentido de responsabilidade (pedagó-
gica, científica, cultural, social, financeira, etc.) para 
com toda a comunidade interna e externa;

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

V - CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Promover a capacidade criativa e de inovação cons-
tituem pilares basilares no sucesso de qualquer IES; 
o IPCA procura promover estes valores enquanto 
entidade inserida numa sociedade dinâmica, de-
senvolvida e em constante mudança;

VI -  COMPETITIVIDADE E EMPREENDEDORISMO 
A concorrência deve ser encarada como uma opor-
tunidade para avançar e fazer melhor; a capacidade 
empreendedora para apresentar soluções alterna-
tivas aos problemas e contribuir para a evolução das 
coisas é um pilar basilar na evolução das IES; 

Estes valores caracterizam o IPCA e identificam a 
sua cultura na envolvente interna e externa.
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3.2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2021

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

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

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

Para cada eixo estratégico são apresentados os objetivos estratégicos que definem o que se pretende 
alcançar para concretizar a missão e a visão que se pretende para o IPCA em 2021, num total de 20 objetivos 
como mostra a figura 4. A cada objetivo estratégico correspondem as medidas estratégicas que são 
determinantes para implementar a estratégia e garantir que se concretizam as realizações desejadas. São 
estas medidas estratégicas que determinam as atividades e ações que se propõe realizar em 2020, e que se 
apresentam detalhadamente no ponto 4 deste documento.

Figura 2: Alinhamento Estratégico 2021
Fonte: Plano Estratégico IPCA 2021

Pessoas

Visão

Campus
Responsável

Governação

Formação 
e Educação

Interação com 
a Sociedade

Investigação
Desenvolvimento

e Inovação

Valores

Missão

Figura 3: Mapa da orientação estratégica 2021
Fonte: Plano Estratégico IPCA 2021

No âmbito da orientação estratégica são ainda definidos indicadores chave de desempenho (KPIs) que 
pretendem medir as realizações ou concretizações de cada objetivo estratégico. Para permitir a avaliação 
das concretizações e apurar os desvios é ainda definida uma meta a alcançar no período estratégico em 
causa, permitindo desta forma monitorizar, acompanhar e avaliar o grau de execução do plano estratégico. 
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. 
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4. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES 
      E AÇÕES PARA 2020

Do ponto de vista metodológico, o planeamento das atividades e ações a desenvolver em 2020, foi 
realizado tendo por base as medidas estratégicas definidas no Plano Estratégico “IPCA 2021” e os respetivos 
indicadores, para cada um dos vinte objetivos estratégicos. De forma operacionalizar a implementação 
das medidas estratégicas foram definidas ações, as quais representam, em algumas situações, uma 
continuidade face aos planos de atividades dos anos anteriores.  

As atividades/ações planeadas para 2020 são apresentadas para cada eixo, permitindo uma identificação 
clara do alinhamento de cada atividade/ação com o respetivo objetivo e eixo estratégico. De forma a facilitar 
a monitorização e a avaliação da execução do plano de atividades, este documento inclui ainda indicadores 
e metas, os quais estão associados aos intervenientes com responsabilidades na sua concretização.

Para a definição das ações e das respetivas metas para o ano de 2020, foram envolvidas as diversas 
partes interessadas, bem como foi realizada uma análise prévia ao cumprimento das metas definidas no 
plano de atividades de 2019, de forma a avaliar a razoabilidade das metas a fixar para 2020. 

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

Na leitura e análise deste documento é importante ter em conta a existência de uma forte interligação 
entre os vários objetivos estratégicos que contribuem para o alcance da missão institucional. Esta interligação 
faz com que algumas atividades/ações a desenvolver e metas a alcançar em 2020 tenham impacto no 
alcance de mais do que um objetivo. Por exemplo, o OE 12- aumentar os níveis de empregabilidade, e 
o OE 16 – desenvolver capacidades nos estudantes para o empreendedorismo e a inovação, embora 
estejam integrados em eixos estratégicos diferentes, eles estão fortemente alinhados com o aumento 
do sucesso dos diplomados do IPCA na integração no mercado de trabalho. Assim, as atividades/ações 
estão relacionadas e articuladas no alcance deste objetivo macro que é a empregabilidade e o sucesso 
dos diplomados do IPCA, embora os fatores que conduzem a esse sucesso dependem de perspetivas e 
dimensões distintas o que justifica a apresentação dos objetivos em eixos estratégicos diferentes. 

Estas relações entre os vários OE mostram o alinhamento estratégico existente entre todos os 
elementos que compõem a estratégia do IPCA, com vista ao alcance da missão institucional nas suas 
diferentes dimensões e perspetivas

EIXO ESTRATÉGICO I – AS PESSOAS
Reconhecimento e valorização das pessoas

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

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

Os estudantes, o pessoal docente e os colabo-
radores representam a comunidade académica do 
IPCA, sendo eles a base de toda a ação desenvolvi-
da por esta instituição. 

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

OE1 Promover uma cultura centrada nas   
 pessoas;

OE2  Promover um bom ambiente   
 organizacional;

OE3   Assegurar uma boa integração dos 
 estudantes no ambiente académico;

OE4 Estimular os valores humanistas e 
 solidários entre a comunidade estudantil.

Neste eixo I enquadramos as atividades/ações que 
de forma mais direta conduzem à concretização 
destes quatro objetivos, apesar de existirem 
outras atividades/ações previstas noutros eixos 
estratégicos que, pela sua forte articulação, 
contribuem também para a concretização dos 
objetivos presentes neste eixo, tal como se referiu 
no início deste capítulo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Promover uma cultura centrada nas pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Promover um bom ambiente organizacional 

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

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Plano de formação para 2020

% de colaboradores 
envolvidos 50% a 60% Escolas/ 

Unidades

Nº média de horas 
de formação por 

trabalhador
5-10 Serviços/ 

DRH

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

Descrição de funções 
para serviços técnicos, 
administrativos e 
operacionais

% de funções 
descritas 80%-90%

Escolas/ 
Unidades

Serviços/ 
DRH

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

Contratação de trabalhadores 
para funções técnicas e de 
gestão abrigo do Contrato 
Individual de Trabalho

Nº de trabalhadores 
recrutados 6

Presidência/ 
Escolas/  

Unidades/
Serviços

Promover iniciativas de 
“team building“

Plano de atividades 
“team building“  2020

Nº de iniciativas
realizadas 1 a 2 DRH/ SAS

Realizar ações de 
motivação e “coaching”

Plano de atividades 
“motivação e coaching“  2020

Nº de iniciativas 
realizadas 2 DRH/ SAS

Avaliar e reconhecer o mérito 
profissional com base em critérios 
objetivos

Implementação do SIADAP

% de trabalhadores 
com avaliação supor-
tada em resultado e/

ou competências

90-99% Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/
Serviços/

DRH

Criação de indicadores de 
desempenho com metas 
indexadas a processos 
automatizados

% de objetivos 
definidos 15% e 50%

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Relatório de avaliação de 
satisfação da comunidade 
interna

Índice de satisfação 
dos colaboradores

3 a 4
(escala de 1 a 5)

Unidades
Serviços

GAQ

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

Divulgar as oportunidades 
de mobilidade incoming e 
outgoing junto do pessoal 
docente e colaboradores

Nº de docentes e co-
laboradores envolvi-
dos em mobilidade 

internacional 

4% e 5 % de 
aumento

PRAXIS XXI
Escolas/Uni-

dades/
Serviços

Realizar atividades culturais e 
lúdicas que promovam o convívio 
entre os colaboradores

Atividades de final de ano 
letivo e de natal

Nº de atividades 3 SAS

Nº de participantes 250 SAS

Dinamizar a prática desportiva na 
comunidade do IPCA

Construção do pavilhão 
polidesportivo multiusos

Elaboração do Projeto 
de arquitetura Setembro 2020 Presidência / 

SAS / UTFGE

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Organização da Semana 
WelcomeIPCA 

% estudantes 1º ano 
1ª vez que participam 

nas atividades de 
receção

60% a 80% SAS

Programa de orientação de 
estudantes estrangeiros

Nível de satisfação 
dos estudantes 

estrangeiros 
participantes

3,5 a 4
(escala de 1 a 5) PRAXIS XXI

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

Fundo de emergência

(nº estudantes 
apoiados pelo fundo 

de emergência) /
(nº estudantes 

sinalizados)

100% SAS

Agilizar o processo de analise das 
candidaturas a bolsa de estudo 

Processo de análise de 
candidaturas a bolsa de 
estudo 2019/20

% Estudantes bol-
seiros que recebem o 
resultado da bolsa no 

mês a 31 de 
Dezembro

90% SAS

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

Apoiar a organização de 
eventos académicos

N.º de eventos com o 
apoio do IPCA 6 SAS

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

Programa “Bolsa de 
colaboradores”

No de estudantes 
envolvidos na bolsa 

de colaboradores
70 e 100 SAS

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Criar e dinamizar a 
figura do “Buddy “

Dinamização e 
implementação do
Programa “IPCA Buddy”

Nº de estudantes que 
aderiram ao Programa  

“IPCA Buddy”
+10%/ano PRAXIS XXI

Promover ações de voluntariado 
para projetos sociais com impacto 
local

Estimular a participação 
em projetos sociais e de 
voluntariado com impacto na 
comunidade académica e/ou 
regional

Nº de projetos 3-5 SAS

Prémio Valor Santander/IPCA Nº de prémios 
atribuídos 1 SAS

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

Implementação de 
campanhas de recolha de 
alimentos

Nº de ações de recol-
ha de alimentos/bens 

realizadas
por ano letivo

2 SAS

O plano operacional para 2018 é apresentado de seguida:
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EIXO ESTRATÉGICO II – MODELO DE GOVERNAÇÃO
Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira

Maior autonomia, mais responsabilização e 
continuidade do modelo de eficiência financeira 
constituem pilares basilares do eixo da Governação, 
em prol da promoção da accountability e da 
transparência. A elevada escassez de recursos 
(humanos, materiais e financeiros) conjugada com 
as exigências cada vez maiores de um serviço 
de qualidade, exigem um modelo de gestão 
sustentável e transparente, baseado no princípio 
do equilíbrio entre responsabilidade e autonomia. 
A sustentabilidade financeira, a boa gestão dos 
recursos públicos e a tomada de decisão baseada 
nas prioridades estratégicas pretende-se que 
sejam características do modelo de governação 
neste período. 

A transição para o modelo funcional, verificado 
em 2018, representa uma mudança importantes 
no modelo de governação do IPCA, em especial 
no reforço do nível de autonomia da instituição 
para usar outros meios e instrumentos que 
proporcionem uma gestão pública mais eficaz e 
eficiente (produção de mais e melhores outputs e 
outcomes com os mesmos recursos). 

O ano de 2020 será marcado pela disponibilização 
de todo um conjunto de novas “ferramentas” de 
gestão, as quais representam uma importante 
oportunidade para ultrapassam algumas das 
limitações que normalmente se levantam à gestão 
eficiente das instituições de ensino superior, mas 
que em paralelo criam um conjunto de novos riscos 
que importa mitigar.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Promover a transparência e a accountability

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Aumentar a notoriedade nacional e internacional

Neste eixo estão previstas atividades/ações em 
quatro objetivos estratégicos, sendo eles:

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

O plano operacional para 2020 é apresentado de 
seguida:

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Monitorizar, acompanhar e avaliar a 
execução do PE_IPCA 2021

“Tableau de bord” para
 monitorização das metas

% de indicadores 
avaliados >50% GAQ /

Unidades

Implementar as medidas de 
prevenção de risco recomendadas 
no Plano anticorrupção 

Avaliação anual da 
implementação de medidas 
de prevenção de risco de 
corrupção 

% de medidas 
implementadas

Entre 70% a 
90%

Presidência / 
Comissão do 
plano anti-
corrupção

Disponibilizar no site do IPCA a 
informação de gestão relevante e 
obrigatória pelo RJIES 

Atualização de conteúdos 
institucionais na página web 
do IPCA

Nº de atualizações 
anuais Entre 10 a12 GCI

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

Análise dos resultados do 
desempenho institucional

Nº de reuniões por 
trimestre 1 Presidência / 

GAQ

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

Orçamento participativo Dotação atribuída 10.000€ Presidência

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Melhorar o “User experience” 
(UX) e o “User Interface” (UI) 
da página web do IPCA

Número de 
utilizadores

Aumento entre 
2% a 5% face a 

2019
GCI/ DSI

Nº de notícias 
publicadas na página 

do IPCA
40 - 80 GCI

Operacionalização 
do site em inglês

Data de implemen-
tação de nova versão Julho - Agosto GCI

Reformulação do Catálogo 
de Cursos do IPCA à luz dos 
parâmetros europeus em 
Português e Inglês

Análise de Requisitos 
validada e Versão 1.0 

disponível online
Julho - Agosto

PRAXIS XXI /
Presidência 
/ Escolas / 
Unidades / 

Serviços

Implementar procedimentos de 
comunicação interna e externa

Rever o manual de proced-
imentos de comunicação 
interna e externa

Data de aprovação do 
manual de 

procedimentos

Entre 15 a 
30 de Junho GCI

Criar um modelo jornalístico 
adaptado ao ensino superior

Nº de notícias publi-
cadas em órgãos de 
comunicação social

10- 40 GCI

Integração e participação ativa em 
redes nacionais e internacionais

Alargar a participação do 
IPCA em redes internacionais

Nº de novas redes a 
integrar 1 Presidência / 

PRAXIS XXI



PLANO ATIVIDADES IPCA 2020

23

PLANO ATIVIDADES IPCA 2020

22

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Desmaterializar os processos 
internos relacionados com os 
estudantes

Implementação do projeto 
e-IPCA

Nº de processos 
digitalizados de 

estudantes
19.000 Presidência

Reorganizar os processos internos 
em ambiente de e-government 

Criação de manuais de 
procedimentos por serviços 

Nº de manuais 
criados 5 Serviços

Projeto + Social % execução 
financeira do projeto 50% a 70% SAS

Atualização da plataforma de 
gestão documental “iportal 
doc”

Relatório de avaliação 
da solução atual 15 a 30 de Maio DSI

Plataforma de candidaturas 
online para acesso local aos 
cursos do IPCA

Data de disponibili-
zação de atualização Junho DSI

Operacionalização do sistema 
business intelligence

Relatório Q&A da 
solução atual Julho DSI

Desenvolver dashboards de 
monitorização mensal

Criação de dashboards 
por serviço

Nº de serviços 
monitorizados Entre 4 a 5 Administrador

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

Implementação de 
plataforma Data de conclusão Março Presidência

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

Análise de requisitos Data de conclusão 1 a 15 de Julho DSI

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Garantir a execução do orçamento 
da receita e da despesa

Criação de processo 
de acompanhamento 
sistemático de gestão 
orçamental

Avaliação do CG 
relativo ao processo

3 a 4
(escala de 1 a 5) DAF

Elaborar o reporting semestral do 
desempenho orçamental

Elaboração do relatório de 
gestão do ano de 2019

Data de apresentação 
de relatório Março -Abril DAF

Auditorias trimestrais aos 
serviços Administrativos e 
financeiros

Nº de auditorias 4-5 Fiscal
único

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

Sistematizar o levantamento 
e a comunicação de 
oportunidades de 
financiamento de projetos

Nº de oportunidades 
disseminadas 50-100

Gabinete de 
projetos / 

CIED

Garantir uma boa execução 
financeira dos projetos financiados 

Criação de manual de 
procedimentos de execução 
financeira de projetos 

Taxa de execução 
financeira

(Valor dos pedidos de paga-
mento)/(despesa realizada)

75% – 90%

Gabinete de 
projetos / 

DAF/ UGEI / 
ETESP

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

Criar um procedimento de 
comunicação mês de infor-
mação de centros de custo 

Nº médio de ben-
eficiários internos/ 
mês da informação 

produzida

5-15 DAF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Garantir a sustentabilidade financeira
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EIXO ESTRATÉGICO III – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Formar com qualidade e excelência, 
acompanhando a evolução da sociedade

Em 2020 o IPCA continuará a promover uma política 
de garantia da qualidade da sua oferta formativa 
em articulação com as necessidades da região e 
do tecido empresarial, estando articulada com a 
estratégia de I&D.

O IPCA pretende ainda dar continuidade à política 
de combate ao abandono escolar e promoção 
do sucesso escolar na medida em que a missão 
institucional não será cumprida se os estudantes 
não cumprirem com sucesso a sua formação. A 
monitorização e avaliação do problema do abandono 
e do insucesso escolar constituem também metas 
importantes para 2020, inserido num projeto global 
que tem vindo a ser implementado pela tutela. 

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

OE9 Garantir uma oferta formativa de qualidade
 e adequada às expectativas do mercado de 
 trabalho;

OE10  Combater o abandono escolar e promover 
 o sucesso académico;

OE11   Captar mais e melhores estudantes;

OE12 Aumentar os níveis de empregabilidade; 

Apresenta-se de seguida o plano operacional para 
2020.

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Disponibilizar um catálo-
go de cursos ajustado às 
necessidades dos alunos e do 
mercado 

Nº de cursos de licen-
ciatura disponibiliza-

dos 2019/2020
15 cursos Escolas

% Cursos acredita-
dos pela A3ES sem 

condições
> 80% GAQ / 

Escolas

Taxa de preenchi-
mento de vagas na 1ª 

fase do CNA
90% a 95% GAQ/

Escolas

Índice de satisfação 
da procura 

(1ª fase CNA)
> 95% GAQ/

Escolas

Reforçar a ligação dos cursos 
CTESP ao tecido empresarial

Taxa de ocupação 
de vagas dos cursos 

TESP
85% a 95% ETESP

Nº de novos cursos 
em parceria com 

empresas
1-2 ETESP

Operacionalizar de forma 
eficiente e eficaz os cursos 
de Mestrado aprovados

Nº de cursos 
de mestrado 

disponibilizados
15 cursos GAQ/

Escolas

Taxa de colocação 
nos cursos 

de mestrado
(Alunos inscritos/vagas 

disponibilizadas)

>90% GAQ/
Escolas

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

Ajustar a oferta formativa às 
necessidades dos alunos e do 
mercado

Nº cursos 2º ciclo de 
continuidade do 1º 

ciclo
>90% Escolas

% Estudantes en-
volvidos em projetos 

I&D
>5% Escolas

Oferecer formação de 3º ciclo em 
parceria com outras IES

Participar na 2ª e na 3ª edição 
do curso de doutoramento 
em contabilidade enquanto 
parceiros da Universidade de 
Aveiro

Nº de cursos de 3º 
ciclo em parceria 1 ESG

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

Programa de cursos breves

Nº de cursos breves 
oferecidos 37-42 Escolas

Nº de cursos ofereci-
dos em parceria com 

empresas
6 Escolas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Captar mais e melhor estudantes

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Monitorizar e avaliar o sucesso 
académico dos estudantes

Elaboração de Relatório do 
abandono e sucesso escolar

Data de relatório 
2019/2020 Nov-Dez GAQ/

Escolas

% Estudantes que 
conclui o curso em n 

anos
> 70% GAQ / 

Escolas

Taxa de sucesso 
académico 1º ciclo > 80% GAQ/

Escolas

Taxa de conclusão do 
2º ciclo 

(nº teses defendidas/
nº estudantes inscritos no 

2º ano)

> 25% GAQ/
Escolas

Taxa de sucesso 
académico cursos 

TESP
> 80% GAQ/

Escolas

Desempenho 
académico 

dos estudantes
que integram a bolsa 

de colaboradores

> 50% GAQ/
Escolas

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

Alargar a metodologia pbl a 
outros cursos

Sessão de 
apresentação dos 
projetos em pbl

2 Escolas

Promover a aquisição de 
competências digitais pelos
estudantes

Projeto InCode

Nº de estudantes que 
frequentam ações de 

formação de com-
petências digitais

25 Escolas

% de cursos com UCs 
ligadas às competên-

cias digitais
> 80% Escolas

Monitorizar, sinalizar e tratar 
situações de abandono precoce 
com vista à sua redução

Implementação de mecanis-
mos de apoio social, psi-
cológico e psicopedagógico

Taxa de abandono 
escolar - 10% /ano

Presidência/ 
Escolas/

SAS

Implementar o projeto  OPAS Grau de execução do 
projeto 40%

Presidência/
Escolas/

2Ai

Apoiar estudantes com 
necessidades educativas especiais 
(NEE)

Gabinete de apoio aos alunos 
NEE

Nº estudantes apoia-
dos/nº de estudantes 

identificados com 
NEE

90% SAS/
Escolas

Organizar ações de sensibi-
lização junto dos docentes 
e não docentes para a 
integração dos estudantes 
com NEE

N.º de ações de sen-
sibilização

SAS/
ETESP

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Elaboração de Relatório do 
abandono e sucesso escolar

Data de relatório 
2019/2020 8/ano Escolas / GCI

% Estudantes que 
conclui o curso em n 

anos
20/ano Escolas / GCI

Taxa de sucesso 
académico 1º ciclo Superior a 35% Escolas / GCI

Reforçar e melhorar estraté-
gia/ações de comunicação e 
divulgação Internacional

Nº estudantes inter-
nacionais em todos
os ciclos de estudo 
(inclui mobilidade)

5%-10% de 
aumento/

ano

Escolas /
Praxis XXI / 

GCI / DA

Participação em feiras 
Internacionais 2-3/ano Presidência/ 

PRAXIS XXI

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

Introdução de melhorias no 
funcionamento dos cursos

% de estudantes que 
ingressam com

média superior a 14 
valores

> 50% Escolas / GAQ

Aumentar as candidaturas aos 
cursos do IPCA em 1ª opção Proposta de oferta formativa

Índice de atratividade 
dos cursos de 1º ciclo
(Nº de candidaturas CNA/

total de vagas)

> 90% Escolas / GAQ

Índice médio de at-
ratividade dos cursos 

de TESP
(Nº de candidaturas/total 

de vagas)

> 1 ETESP/ GAQ

Índice de atratividade 
dos cursos de 2º ciclo
(Nº de candidaturas /total 

de vagas)

> 80% Escolas / GAQ

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Combater o abandono escolar e promover o sucesso académico
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Aumentar os níveis de empregabilidade

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Promover a empregabilidade dos 
diplomados e acompanhar o seu 
trajeto profissional

Análise dos indicadores ex-
istentes e elaboração de um 
plano de ação

Taxa de empregabili-
dade dos diplomados 

de 1º Ciclo
(Inquéritos e Dados oficiais 

IEFP/DGES)

70% e 90% Praxis XXI / 
Escolas / GAQ

Participação em projetos

Taxa de empregabili-
dade dos diplomados 

TESP
(1 ano após a conclusão do 
curso, excluindo os alunos 
que prosseguiram estudos)

Entre
60% e 80% ETESP

Reforço e aquisição de com-
petências que aumentem o 
potencial de empregabilidade 
e preparem os estudantes/
alumni para a transição para o 
mercado de trabalho

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

aumento do potencial 
de empregabilidade

2 Praxis XXI

Implementar e dinamizar a rede 
Alumni e potenciar a relação com 
os diplomados do IPCA

Lançamento portal Alumni Data de lançamento Julho Praxis XXI

Organização do Encontro 
Alumni IPCA N.º de participantes 200-250 Praxis XXI

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

Criação e divulgação de 
enquadramentos específicos 
de mobilidade internacional

N.º de estágios 
curriculares, 

extracurriculares 
e profissionais 
realizados no 
estrangeiro

5%-10% de 
aumento Praxis XXI

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

Reforço da Bolsa de 
Emprego/Estágio

Nº de ofertas de 
estágio/emprego 

divulgadas 
anualmente aos 

estudantes e 
diplomados

50 -100 Praxis XXI / 
Escolas

N.º de empresas 
parceiras 50-80 Praxis XXI / 

Escolas

Organização de uma Feira de 
Emprego/ GrowUp 2020

Nº estudantes 
envolvidos no evento 450 Praxis XXI

Grau de Satisfação 
dos Estudantes 

participantes 
(escala de 1 a 5)

Entre 3-4 Praxis XXI

N.º Empresas 
presentes 45-50 Praxis XXI

Grau de Satisfação 
das Empresas 
participantes 

(escala de 1 a 5)

Entre 3-4 Praxis XXI

Oferecer formação complementar 
e transversal na área do empreend-
edorismo, comunicação e línguas

Organização de ações de for-
mação em áreas transversais/
soft skills

Nº de ações de 
formação em áreas 

transversais/soft skills
10/ano

Praxis XXI 
/ Escolas / 
Unidades / 

Serviços

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

Curso de preparação para o 
exame da OCC Número de cursos 4 ESG

Curso de preparação para o 
exame da OSAE Número de cursos 1 ESG

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

Em 2020 o IPCA continuará a apostar numa 
política de incentivo e incremento das atividades 
de I&D alinhadas com o projeto educativo das 
Escolas, envolvendo os parceiros estratégicos, 
nacionais e internacionais. As atividades de I&D e 
de transferência de conhecimento e tecnologia 
a desenvolver procurarão sempre aumentar o 
impacto societal e criar valor para as empresas e 
a região. Serão exploradas as oportunidades de 
financiamento, seja pela FCT seja pelos fundos 
comunitários. Haverá ainda uma melhoria dos 
processos internos no sentido de melhorar a 
comunicação com as Escolas e os investigadores, 
e melhorar também a execução financeira dos 
projetos através de uma melhor articulação com o 
gabinete de projetos do IPCA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Aumentar a qualidade e quantidade da produção científica

Neste eixo estratégico as atividades/ações e metas 
a alcançar em 2020 são apresentadas de acordo 
com três objetivos estratégicos, sendo eles:

OE13 Aumentar a qualidade e quantidade da 
 produção científica;

OE14  Garantir a integração e alinhamento das 
 linhas de investigação com a oferta 
 formativa;

OE15   Aumentar a capacitação de transferência 
 de conhecimento científico e tecnológico.

O plano operacional para 2020 é apresentado de 
seguida:

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Manter o prémio de incentivo 
à produção científica 
indexada

Taxa de publicação de 
artigos indexados 

(ISI ou Scopus)
(Nº de publicações

por docente doutorado/to-
tal docentes doutorados)

1,2/ano Escolas/ 
docentes

Nº prémios 
atribuídos pela 

produção científica
30 Escolas/ 

docentes

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

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

Nº de projetos I&D 
financiados 10

Escolas/ 
Centros de 

investigação/
Gabinete de 

projetos

Valor do financia-
mento obtido para 

projetos IC&DT
> 1M€

Escolas/ 
Centros de 

investigação

Dinamizar o Ciência IPCA 
garantindo que a produção
científica é divulgada neste 
repositório

Estabelecer prazos e proced-
imentos para alimentação do 
Ciência IPCA

Aumento das publi-
cações no repositório

Crescimento 
entre 5% a 
10%/ano

Biblioteca / 
Escolas

Aumentar o número de 
acessos ao repositório Ciência 
IPCA

Aumento média anual 
do número de aces-
sos à página ciência 

IPCA

Aumento entre 
10% e 60% /

ano
Biblioteca
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Garantir a integração e alinhamento das linhas de investigação com a oferta formativa

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

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

EIXO ESTRATÉGICO V – 
INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Uma instituição em permanente 
interação com a sociedade

A interação com a sociedade é hoje considerada a 
terceira missão das instituições de ensino superior, 
a par da educação e da investigação na medida 
em que esta reflete a sociedade global em que 
vivemos, que influencia e é influenciada pela 
atividade desenvolvida nas IES. Esta interação com 
a sociedade influencia diretamente os resultados 
obtidos nos eixos de formação e educação e de 
investigação, desenvolvimento e inovação.
O IPCA atua num ambiente dinâmico, onde 
interage com diversos stakeholders externos que 
são determinantes no alcance da sua missão. A 
capacidade do IPCA para interagir com a sociedade 
que a rodeia, recebendo dela inputs fundamentais 
para o seu crescimento, e contribuindo com os seus 
outputs para o seu desenvolvimento, constitui uma 

das vertentes estratégicas mais importantes do 
desempenho de qualquer IES. 
As atividades/ações planeadas e metas a alcançar 
em 2020 são apresentadas de acordo com quatro 
objetivos estratégicos, sendo eles:

OE16 Desenvolver capacidades nos estudantes 
 para o empreendedorismo e a inovação;

OE17  Aumentar a interação com a sociedade e as 
 pessoas;

OE18   Instituir uma cultura de internacionalização, 
 no ensino e na investigação.

O plano operacional para 2020 é apresentado de 
seguida:

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Orientar as metodologias de 
ensino para projeto

Nº de unidades 
curriculares baseadas 

em projeto
51 Escolas

Nº de estudantes en-
volvidos em projetos/

prestação serviços
Entre 2% a 5% Escolas

Potenciar a massa crítica 
estimulando e apoiando a 
apresentação de candidaturas à 
FCT para as unidades de I&D

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

Nº de unidades I&D 
financiadas pela FCT 3 Escolas

Nº de docentes TI in-
tegrados em unidade 
I&D/ total docentes 

TI

> 60%
Escolas/ 

Centros de 
investigação

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Desenvolver atividades de 
transferência de conhecimento 
para a sociedade

Organização de eventos

Nº de conferencias 
internacionais orga-
nizadas pelo IPCA ou 

em parceria

10
Escolas / 

Centros de 
I&D

Apoio à apresentação de 
comunicações

Nº de comunicações 
apresentadas em 

conferencias
Científicas / total 

docentes TI

8-12
Escolas / 

Centros de 
I&D

Nº de exposições, 
workshops e outras 

ações com
76

Escolas / 
Centros de 

I&D

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

Nº projetos e/ou ativ-
idades ligadas à área
da responsabilidade 

social

5
Escolas / 

Centros de 
I&D

Desenvolver projetos em 
co-promoção com empresas e 
outras entidades do sistema não 
empresarial e aumentar a prestação 
de serviços

Apresentação de candi-
daturas para projetos em 
co-promoção

Nº de projetos em 
co-promoção com
empresas e outras 

entidades

16
Escolas / 

Centros de 
I&D

Volume de receita 
com a prestação de 

serviços

Aumento de
2 a 3 %

Escolas / 
Centros de 

I&D

Dinamizar e institucionalizar o 
Gabinete de Projetos para apoio 
à elaboração e execução dos 
projetos de investigação.

Dinamizar o gabinete de 
projetos

Grau de execução dos 
projetos financiados

(Saldos submetidos/ finan-
ciamentos aprovados)

> 75%
Gabinete de 

projetos / 
Escolas

Organização de 
eventos internos 

sobre programas e
oportunidades 

existentes

1
Gabinete de 

projetos / 
CIED
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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 AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Programa de capacitação 
empresarial “Inovar pelo 
design” ESD – CIM Cávado 
e Ave

Nº de projetos 
desenvolvidos em 

parceria com os 
municípios da região

2 Presidência / 
Escolas

Dinamizar a participação em 
clusters de áreas relevantes 
para o IPCA

Nº de professores e 
estudantes integra-
dos nesses projetos

23 a 25 Escolas/ 
Presidência

Projeto “Centro de 
Informação Europe Direct - 
Minho”

Nº de programas de 
rádio emitidos /ano 26 CIED

Nº de artigos publica-
dos na imprensa /ano 24 CIED

Boletim informativo 
eletrónico 12 CIED

Nº de visitas a Escolas 24 CIED

Nº de seguidores 
nas redes nas redes 

sociais
2.500 CIED

Organização de evento 
“Diálogo com os cidadãos” Nº de eventos 2 CIED

Organização de evento “volta 
de apoio ao emprego” Nº de eventos 2 CIED

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

Plano anual de reuniões 
com definição de objetivos a 
atingir

Nº de empresas que 
integram o conselho 

consultivo
das Escolas

30 Escolas

Aumentar a participação do IPCA
na rede escolar da região

Organização de ações de 
divulgação nas escolas da 
região

Nº de escolas 
da região com 

estudantes
colocados no IPCA

20 e 25 Escolas / GCI

Aumentar o acesso dos estudantes 
dos cursos profissionais aos CTESP

Organizar sessões de 
divulgação
Criação de rede de oferta 
formativa

Participação das 
Escolas com Cursos 

Secundários
Profissionais na rede 

TESP/IPCA

50 - 75% ETESP

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

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

Nº de parcerias 
criadas com 

entidades do setor da 
hotelaria e turismo da 

região

2 ESHT

Número atividades 
desenvolvidas com as 

entidades da região
2 ESHT

Colocar em funcionamento a 
Escola de Verão no município de 
Esposende

Implementar a Escola de 
Verão

Início de 
funcionamento 2020 Presidência

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Participar na Regional 
University Network (RUN) 
no âmbito da candidatura às 
European Universities

Colaborar com a RUN 
na apresentação da 

candidatura
Fevereiro

Presidência 
PRAXIS XXI / 

Escolas
Aumentar a colaboração com 
os parceiros da RUN

Nº de ações/
atividades realizadas 

com a RUN

+ 10 novas 
ações/

atividades

Promoção da mobilidade 
nacional e internacional dos 
estudantes

Variação % no nº 
estudantes incoming Entre 0% e +5% PRAXIS XXI / 

Escolas

Variação % no nº 
estudantes outgoing Entre 0% e +5% PRAXIS XXI / 

Escolas

Variação % no nº 
docentes e colabora-

dores incoming

Entre 0% e 
+10%

PRAXIS XXI / 
Escolas

Nº de unidades 
curriculares 

oferecidas em inglês
Entre 5 e 15 PRAXIS XXI / 

Escolas

Variação % no nº 
docentes e colabora-

dores outgoing

Entre 0% e 
+10%

PRAXIS XXI / 
Escolas

Identificação de 
oportunidades para o 
estabelecimento acordos de 
cooperação com os parceiros 
internacionais

Variação % no nº de 
Acordos celebrados 

e ativos
Entre 0% e +5% PRAXIS XXI / 

Escolas

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

Plano de Comunicação 
(tratamento, elaboração e 
divulgação de iniciativas/
oportunidades)

Nº de ações de 
comunicação 
organizadas

10/ano PRAXIS XXI

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

Curso de Português Língua 
Estrangeira (PLE)

Grau de satisfação 
com a frequência do 

PLE
(escala de 1 a 5)

Entre 3 a 4 PRAXIS XXI

Projeto Buddy IPCA
Grau de satisfação 

dos Estudantes 
apadrinhados

Entre 3 a 4 PRAXIS XXI

Difundir e promover a 
aprendizagem de línguas
na comunidade discente

Organizar cursos de língua 
inglesa

Nº de cursos de 
língua inglesa 

oferecidos
Entre 1 a 2 ESHT/

PRAXIS XXI

Variação % no nº 
de estudantes que 

frequentam
cursos de línguas

Entre 1% +5% ESHT/
PRAXIS XXI

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

Estabelecer contatos com 
redes internacionais

Nº de redes 
internacionais 

formalizadas e ativas
Entre 3 e 10

Presidência / 
PRAXIS XXI 
/ Escolas / 
Unidades

Promover a regulamentação e a 
sistematização de procedimentos e 
orientações e divulgar documentos
orientadores em língua inglesa

Disponibilizar de documentos 
em língua inglesa

Nº de Regulamentos/ 
procedimentos 

revistos e elaborados
Entre 1 e 2

Presidência / 
PRAXIS XXI 
/ Escolas / 
Unidades

Nº de documentos 
estratégicos 

traduzidos p/ inglês
Entre 1 e 3

Presidência / 
PRAXIS XXI 
/ Escolas / 
Unidades
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EIXO ESTRATÉGICO VI – 
CAMPUS RESPONSÁVEL

Campus verde, saudável e seguro 

No âmbito da orientação estratégica para 2021 
o IPCA estabeleceu objetivos muito concretos 
com vista ao desenvolvimento de um campus 
responsável assente em três vetores essenciais: um 
campus verde, um campus saudável, um campus 
seguro. Esta aposta estratégica insere-se no 
âmbito de uma política global de responsabilidade 
social que se pretende desenvolver na instituição 
em vários níveis.
Há um pressuposto assumido pelos órgãos de 
governo que qualquer melhoria conseguida a este 
nível tem impactos muito significativos no alcance 
da missão institucional e da sua visão para 2021, 
devido ao seu forte impacto no desenvolvimento 
da atividade básica do IPCA. 

Em 2020 pretende-se concretizar dar passos 
muito importantes na concretização deste eixo 
estratégico, estando planeadas atividades/ações e 
metas a alcançar em dois objetivos distintos:

OE19 Dotar o campus das condições necessárias 
 e adequadas;

OE20  Promover um campus verde, responsável e 
 seguro;

O plano operacional para 2020 é apresentado de 
seguida:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19
Dotar o campus das condições necessárias e adequadas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

Melhorar a capacidade e as 
condições infraestruturais do 
campus com vista a responder ao 
crescimento da instituição

Reforçar a capacidde de 
laborátório para os CTESP’s

Valor de investimento 
em 2020 800.000 € UGEI/ ETESP

Acompanhar a construção 
do edifício do Polo de 
Esposende

Data da conclusão Setembro 2020 UGEI

Acompanhar a elaboração 
dos projetos da Sede da 
Escola Hotel

Data de conclusão do 
projeto de arquitetura 

e especialidades

Dezembro 
2020 UGEI

Concluir as construções no Campus
Pavilhão multiusos

Data de conclusão do 
projeto de arquitetura 

e especialidades
Setembro 2020 UGEI

Bar CAMPUS do IPCA Data de conclusão da 
construção Setembro 2020 UGEI

Realizar as obras de readaptação do 
edifício do polo de Braga

Empreitada de adaptação de 
instalações Conclusão das obras Setembro 2020 ETESP/ UGEI

Abrir o Campus à cidade e à 
comunidade em geral

Estimular a implementação 
de iniciativas com parceiros 
externos

Nº de iniciativas 
da sociedade civil 
realizadas no IPCA

Entre 5 e 8 Presidência

Alargar o horário de acesso 
ao campus 24h/24h

Data de 
implementação de 

novo horário

outubro e 
novembro Presidência

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2020 intervenientes

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

Implementação de 
procedimentos de controle 
de consumos de energia

% de redução do 
consumo de energia 

elétrica

Entre -3% e 
– 7% GAGI

Obter a certificação de “empresa 
saudável” Certificação 2020

Elaborar projeto para apoiar o 
processo de certificação

Candidaturas 
apresentadas 1 GAGI

Aumentar área de acessos pedonais 
e ciclovia

Projeto de alargamento da 
ciclovia do campus

Nº de metros 
acrescentados à rede 150 metros UGEI

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

Projeto CABI

Nº de campanhas de 
comunicação 1-2 SAS/GCI

Nº de utilizadores das 
bicicletas 130 SAS

Serviço de transporte de 
passageiros entre unidades 
do IPCA

Nº de ligações 
disponibilizadas 3 SAS

Sensibilizar a comunidade 
académica para a sustentabilidade 
ambiental

Semana da Sustentabilidade

Nº de eventos 
desenvolvidas 
na semana da 

sustentabilidade

6 SAS

Promoção de iniciativas em 
prol do desenvolvimento 
sustentável

N.º de iniciativas 
implementadas 1 UGEI/SAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 20
Promover um campus verde, seguro e responsável



PLANO ATIVIDADES IPCA 2020

37

PLANO ATIVIDADES IPCA 2020

36

ANO LETIVO 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Estudantes Número 3 687 3 773 3 755 3 292 3 648 3 910 4 134 4 235 4 692

Docentes

Número (ETI) 132,60 134,90 133,85 134,80 128,65 145,15 170,30 188,50

nº de 
estudantes/

docentes
27,81 27,97 28,05 24,42 28,36 26,94 23,55 24,87 24,89

Não Docente

Número 41 41 40 41 44 43 45 49 48

n.º de 
estudantes /não 

docentes
89,93 92,02 93,88 80,29 82,91 90,93 91,87 86,43 97,75

NÚMERO DE TRABALHADORES EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Nº de lugares previstos 
no mapa de pessoal 

para 2020RECURSOS HUMANOS 2017 2018 11/12

Pessoal Docente (ETI) 170,3 3 687 3 773 3 755

Pessoal Técnico e de Gestão 42 44 50 82

Pessoal Dirigentes de carreira 7 4 9 12

Total 219,3 236,5 266 320

Historicamente a evolução do IPCA tem sido marcada por fortes restrições orçamentais, as quais, 
naturalmente, apresentam um impacto direto na capacidade de recrutar os colaboradores que esta 
instituição considera necessários para o normal exercício da sua atividade. A crónica suborçamentação por 
parte das dotações do orçamento de estado que ano após ano se verifica e que tarda em ser ajustada, 
conjuntamente com as limitações ao recrutamento de RH impostas na Lei do Orçamento do Estado, 
tornam o exercício de gestão numa tarefa altamente exigente, particularmente num período em que o 
IPCA apresenta uma elevada taxa de crescimento no número de estudantes. 
Como resultado das dificuldades referidas anteriormente, nos últimos anos, a evolução do número de 
trabalhadores não tem acompanhado o crescimento do número de estudantes. Neste sentido, os rácios do 
número de estudantes/pessoal docente e do número de estudantes/pessoal não docente apresentam-se 
muito distantes dos rácios padrão, contrariando os princípios de Bolonha e os pressupostos de garantia da 
qualidade da formação. Esta afirmação pode ser verificada pela análise do quadro seguinte.

Contudo, não é apenas ao nível da contratação de recursos humanos em que o IPCA apresenta elevados 
condicionalismos. Este contexto tem impedido, também, o normal desenvolvimento das carreiras e a 
melhoria das condições de trabalho, causando graves prejuízos ao desenvolvimento de novos projetos 
e a aposta em novas áreas que muito desenvolveriam o nosso projeto educativo, de investigação e de 
interação com a sociedade.
Ainda assim, tal como se pode verificar pela análise do quadro 4, foi possível verificar, entre 2018 e 2019, um 
crescimento de 12% no número total de trabalhadores, o qual resulta do aumento do número de docentes 
ETI, de pessoal técnico e de gestão e de pessoal dirigente de carreira. 
Para 2020, atendendo aos novos desafios que o IPCA tem pela frente, ao nível da implementação da nova 
Escola Técnica Superior Profissional, o crescimento do número de cursos e de estudantes e o crescimento 
das atividades de I&D, entre outras atividades, o mapa de pessoal proposto para 2020 prevê um crescimento 
de 54 trabalhadores face a 2019.

5. RECURSOS HUMANOS 
     E FINANCEIROS PLANEADOS
     5.1 RECURSOS HUMANOS PLANEADOS

Quadro 3: Evolução do rácios nº de trabalhadores/ número de estudantes
Fonte: Serviços Centrais

Quadro 4: Recursos humanos previstos no mapa de pessoal para 2020
Fonte: Serviços Centrais

Importa referir que o eventual aumento no número de recursos humanos previstos no mapa de pessoal 
de 2020 está condicionado às eventuais limitações legais a impor pela Lei do Orçamento de Estado (LOE) e 
ao respeito pelas restrições orçamentais que se impõem, nomeadamente quanto ao aumento da despesa 
pública.
Neste sentido, com o exercício de elaboração do mapa do pessoal pretende-se identificar os recursos 
que a instituição considera necessários para o funcionamento dos seus serviços, adequando a estrutura 
de recursos humanos às atuais e novas necessidades da instituição, nomeadamente as decorrentes do seu 
processo de expansão. O mapa de pessoal para 2020 reflete os novos desafios que se apresentam ao IPCA 
em função da contratação de pessoal técnico e de gestão e de dirigentes de carreira ao abrigo do Código de 
Trabalho. À data, 29% dos lugares previstos para este regime de contratação estão já preenchidas.

O quadro anterior apresenta a evolução do número de trabalhadores entre 2017 e 2019 e o número 
estimado de lugares previsto para 2020, distinguindo entre pessoal docente, pessoal técnico e de gestão e 
dirigentes. O mapa de pessoal do IPCA para 2020 apresenta-se no anexo III.
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Tal como referido no ponto anterior, o baixo financiamento que o IPCA recebe através do Orçamento de 
Estado afeta de forma direta o normal funcionamento da sua atividade, sendo claramente insuficiente para 
fazer face às suas necessidades. 

De facto, tal como pode ser constatado pela análise da figura 4, e tendo por base informação obtida junto 
da conta geral do estado de 2017 e da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, o IPCA é a 
Instituição portuguesa de ensino superior politécnica que apresenta o valor mais baixo de financiamento 
do O.E. por aluno.

Assim, não fora a capacidade da Instituição para captar receitas próprias e projetos co-financiados, bem 
como o apoio ao nível municipal e regional, granjeado junto dos atores políticos e sociais que fazem parte 
do eixo do território, onde se desenvolve o core da nossa atuação, não teria sido possível ao IPCA ter 
crescido e dar resposta ao nível de procura de estudantes.

     5.2 RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS

 OE RECEITAS
PRÓPRIAS

RECEITAS 
DE FUNDOS 

COMUNITÁRIOS
TOTAL

Dotação de 2018 6 073 046€ 4 702 080 € 2 557 950 € 13.333.076 €

Dotação de 2019 6 303 510 € 4 870 901 € 3 108 047 € 14.282.458 €

Dotação de 2020 6 935 856 € 5 168 320 € 4 825 993 € 16 930 169 €

CÓDIGO PROJETO DESPESA APROVADA PREVISÃO DA DESPESA A 
REALIZAR EM 2020

POCI-01-0145-FEDER-031171 10 550,00 € 4 920,00 €

POCI-01-0145-FEDER-032445 14 652,50 € 11 076,25 €

NORTE-01-0247-FEDER-039720 21 893,21 € 9 025,00 €

POCI-01-0145-FEDER-029943 2 082,00 € 934,41 €

POSEUR-01-1203-FC-000195 487 435,14 € 417 000,00 €

POSEUR-01-1203-FC-000066 475 758,89 € 384 473,45 € 

POCI-05-5762-FSE-000211 288 000,00 € 179 000,00 €

POCI-02-0550-FEDER-035441 487 071,35 € 423 607,04 €

Digitais Mais 146 000,00 € 146 000,00 €

NORTE-08-5368-FSE-000011 1 740 826,80 € -   €

POCH-02-5368-FSE-000028 1 427 400,91 € -   €

NORTE-08-5368-FSE-000016 1 311 335,94 €  390 266,21 €

POCH-02-5368-FSE-000052 374 853,80 € -   €

NORTE-08-5368-FSE-000024 1 786 491,97 € 1 518 518,17 €

POCH-02-5368-FSE-000068 590 937,64 € 502 296,99 €

NORTE-08-5368-FSE-000057 3 438 698,00 €

NORTE-08-5368-FSE-000046 3 191 196,00 €

NORTE-08-5674-FEDER-000005 2 929 383,09 € 753 526,47 €

Universidade de Aveiro 4 884,00 € 4 884,00 €

Total 18 729 451,24  € 4 745 528,00  €

Quadro 5: Evolução da dotação orçamental entre 2018 e 2020
Fonte: Serviços Centrais

Quadro 6: Estimativa da receita a arrecadar com a execução de projetos co-financiados 
Fonte: Serviços Centrais

Dotação de OE por aluno no Ensino Superior Politecnico - 2017

Instituto Politécnico de Portalegre

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

Instituto Politécnico da Guarda

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Institiuto Politécnico de Santarém

Escola de Enfermagem do Porto

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Total Politécnicos

Instituto Politécnico de  Leira

Instituto Politécnico de Lisboa

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

5 259,20€
5 199,26€

4 707,39€

1 461,96€
1 498,36€

1 918,55€
2 002,29€

2 720,75€
2 724,76€

2 850,93€
3 239,76€
3 243,81€

3 493,21€
3 537,04€

3 679,37€
3 959,09€

4 034,45€
4 226,51€

4 240,20€
4 297,01€

2 778,04€

Figura 4: Dotação OE/aluno
Fonte:  (1) Fonte: Conta Geral do Estado 2017

(2) Fonte: http://www.dgeec.mec.pt/np4/351.html

Para 2020, o orçamento global da instituição deverá atingir os 16 930 169 €, valor que representa um 
crescimento de 18%, face ao ano anterior. Este crescimento é justificado principalmente pelo aumento 
de 55% das receitas provenientes de projetos co-financiados e por um aumento de 10% no valor das 
transferências do Orçamento do Estado.

Relativamente aos valores estimados para as receitas oriundas de projetos co-financiados, apesar do 
aumento significativa em 2020, face à receita estimada em 2019, é importante referir que esta projeção tem 
por base uma abordagem de calculo conservadora, uma vez que considera apenas os projetos que estão 
efetivamente aprovados à data da elaboração do orçamento, não tendo sido considerados os projetos que 
se encontram submetidos e que aguardam aprovação, nem os projetos que eventualmente venham a ser 
apresentados até o final do dano de 2019 e o início do ano de 2020.

Tal como pode ser constatado pela análise do mapa seguinte, o valor dos projetos aprovados em 2019 
atinge os 18.729.451,24 €, sendo que o valor de reembolso previsto para 2020 é de 4.745.528,00 €, ou seja 
25% do total da despesa elegível para a duração dos projetos.
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O Plano de Atividades do IPCA para 2020 é o terceiro plano anual realizado em estreita articulação com o 
plano estratégico delineado para o quadriénio 2017-2021. De forma a assegurar a respetiva correspondência 
entre objetivos estratégicos e objetivos operacionais, o plano de atividades apresenta uma estrutura 
organizada em torno dos 20 eixos estratégicos e respetivas medidas definidas no plano estratégico, tendo 
sido adicionadas as ações necessárias para concretizar as medidas estratégicas e as respetivas metas. Ao 
nível dos indicadores, para além dos inicialmente definidos no plano estratégico, sempre que se mostrou 
necessário, foram adicionados novos indicadores, e/ou ajustadas as metas, de forma a salvaguardar a 
necessária adequação deste documento á natural evolução sentida na instituição. 

Ao nível operacional, o plano de atividades é ainda um documento de referência para a definição de 
objetivos para cada uma das Escolas, Unidades e Serviços, bem como, serve como suporte para a atribuição 
de objetivos no âmbito do SIADAP. Neste sentido, de forma a garantir uma adequada ligação às diversas 
estruturas organizacionais, foram incluídos os contributos enviados pelas várias partes envolvidas na 
gestão e na tomada de decisão.

Sendo este um documento de gestão previsional, na sua leitura é necessário ter em conta as variáveis 
conjunturais e contextuais que poderão influenciar a concretização e alcance de algumas metas previstas 
e a necessidade de acrescentar novas atividades e eliminar outras previstas neste Plano. 

6. NOTAS FINAIS
     

     ANEXOS
     ANEXO I - OFERTA FORMATIVA PREVISTA EM 2019/2020

NOME DO CURSO REGIME
FUNCIONAMENTO ESCOLA

Licenciaturas

Contabilidade Diurno e PL ESG

Design Gráfico Diurno e PL ESD

Design Industrial Diurno ESD

Engenharia e Gestão Industrial Diurno EST

Engenharia de Sistemas Informáticos Diurno e PL EST

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Diurno EST

Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais Diurno EST

Finanças Diurno ESG

Fiscalidade Diurno e PL ESG

Gestão de Atividades Turísticas Diurno e PL ESHT

Gestão de Empresas Diurno e PL ESG

Gestão Pública Diurno e à distância ESG

Informática Médica Diurno EST

Solicitadoria Diurno e PL ESG

Mestrados

Auditoria PL ESG

Contabilidade e Finanças PL ESG/APNOR

Design Digital PL ESD

Design e Desenvolvimento de Produto PL ESD

Engenharia Eletrónica e de Computadores PL EST

Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais PL EST

Engenharia Informática PL EST

Fiscalidade PL ESG

Gestão Autárquica b-learning ESG

Gestão das Organizações PL ESG/APNOR

Gestão do Turismo PL ESHT

Ilustração e Animação PL  ESD

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

Solicitadoria PL ESG
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NOME DO CURSO REGIME
FUNCIONAMENTO ESCOLA

TeSP

Aplicações Móveis Diurno ETESP

Apoio à Gestão Diurno ETESP

Comércio Eletrónico Diurno ETESP

Contabilidade e Fiscalidade Diurno ETESP

Desenho Técnico e Maquinação Diurno e PL ETESP

Desenvolvimento Web e Multimédia Diurno e PL ETESP

Design de Moda Diurno ETESP

Design do Calçado Diurno ETESP

Design para Media Digitais Diurno ETESP

Eletrónica, Automação e Comando Diurno ETESP

Energia, Telecomunicações e Domótica Diurno ETESP

Exportação e Logística Diurno ETESP

Gestão Agrícola Diurno ETESP/IPB*

Gestão Industrial da Produção Diurno ETESP

Ilustração e Arte Gráfica Diurno ETESP

Manutenção Industrial PL ETESP

Mecânica e Automóvel Diurno e PL ETESP

Organizaçãoe Gestão de Eventos Diurno ETESP

Redes e Segurança Informática Diurno e PL ETESP

Sistemas Eletrónicos e de Computadores Diurno ETESP

Turismo, Natureza e Aventura Diurno ETESP

*Curso registado na DGES em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança.



     ANEXOS
     ANEXO II - MAPA DE PESSOAL DO IPCA 2020

Pessoal ao abrigo da Lei Geral do trabalho em funções púlicas

Pessoal ao abrigo do Código do Trabalho

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias Nº de postos 
de trabalho 

Previstos 
2020 

Nº de postos 
de trabalho 
preenchidos 

2019 
(11/11/2019)

Nº de 
postos de 
trabalho a 
preencher

 2020
Presidente Vice-Presidente/

Pro-Presidente Administrador Diretor Diretor
Escola

Sub-
Diretor Secretário Chefe de 

Divisão
Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

       Presidência 1 4 5 3 2

Administração Gestão Corrente e Administrativa 2 2 2 0

Direção dos Serviços Apoio à Administração e Direção 
dos Serviços 0 0 0

Serviços 
Administrativos

Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades dos serviços

17 8 2 5 32 32 0

Serviços 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 17 8 2 5 0 39 37 2

Direção Gestão corrente e administrativa 
Unidade 5 5 5 0

Serviços 
Administrativos

Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
atividades da escola

7 10 17 17 0

Apoio técnico 
aos laboratórios

Atribuições ao nível do 
apoio técnico a docentes, 
investigadores e estudantes

1 1 1 0

Atividade de 
investigação

Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e serviços à 
Comunidade

1 1 1 0

Aticidade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação 216 216 196 20

Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 5 0 0 0 216 0 8 11 0 0 0 240 220 20

Total Geral 1 4 0 2 5 0 0 0 216 0 25 19 2 5 0 279 257 22

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias Nº de postos 
de trabalho 

Previstos 
2020 

Nº de postos 
de trabalho 
preenchidos 

2019 
(11/11/2019)

Nº de 
postos de 
trabalho a 
preencher

 2020
Presidente Vice-Presidente/

Pro-Presidente Administrador Diretor Diretor
Escola

Sub-
Diretor Secretário Chefe de 

Divisão
Pessoal
Docente

Bolseiro
Investigação

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

       Presidência 0 0 0

Administração Gestão Corrente e Administrativa 1 1 2 2 0

Direção dos Serviços Apoio à Administração e Direção 
dos Serviços 5 5 2 3

Serviços 
Administrativos

Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
actividades dos serviços

8 13 1 1 23 5 18

Serviços 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 8 13 0 1 1 30 9 21

Direção Gestão corrente e administrativa 
Unidade 3 3 3 0

Serviços 
Administrativos

Atribuições ao nível do apoio 
técnico ou administrativo às 
atividades da escola

1 5 6 0 6

Apoio técnico 
aos laboratórios

Atribuições ao nível do 
apoio técnico a docentes, 
investigadores e estudantes

1 1 0 1

Atividade de 
investigação

Atribuições ao nível da 
investigação aplicada e serviços à 
Comunidade

1 1 0 1

Aticidade Docente Atribuições ao nível do ensino, 
lecionação e investigação 0 0 0

Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 6 0 0 0 11 3 8

Total Geral 0 0 1 1 0 0 0 8 0 1 9 19 0 1 1 41 12 29

Total Geral 1 4 1 3 5 0 0 8 216 1 34 38 2 6 1 320 269 51


