
PLANO DE ATIVIDADES
2021



Disponível em www.ipca.pt
(artigo 4º, nº 1 do Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de dezembro e artigo 11º, nº 3, a) dos Estatutos do IPCA



ÍNDICE

1. MENSAGEM DA PRESIDENTE 5

2.  O IPCA E SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA                                                                              7

 2.1. Enquadramento 7

 2.2. Orgãos e Organização Interna                                                                           10

 2.3. O IPCA em Números                                                                                            12

 2.4. Infraestruturas                                                                                                      14

 2.5. Transformação Digital                                                                                          16

3. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2021                                                                                        17 

                 3.1. Missão, Visão e Valores                                                                                         17

                 3.2. Eixos Estratégicos                                                                                                 18

4. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PARA 2021                                  20                            

 4.1. Eixo Estratégico I - As Pessoas                                                                          22                                    

 4.2. Eixo Estratégico II - Modelo de Governação                                                26

 4.3. Eixo Estratégico III - Formação e Educação                                                  30                       

 4.4. Eixo Estratégico IV - Investigação, Desenvolvimento e Inovação          35  

 4.5. Eixo Estratégico V - Interação com a Sociedade                                         38                         

 4.6. Eixo Estratégico VI - Campus Responsável                                                  42

5. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PLANEADOS                                            44

 5.1. Recursos Humanos Planeados                                                                                   45

 5.2. Recursos Financeiros Planeados                                                                      47

6. NOTAS FINAIS                                                                                                                    50



A3ES 
AAIPCA 
2Ai 
APNOR
AULP 
CICF
CIGAR
CNA
CONDIT
CONFIA 
DA 
DAF 
DIGICOM 
DSI 
ESD
ESG
ESHT 
EST
ETESP
EURASHE 
FCT
GAQ 
GCI
GPSA 
ID+
I&D
IEEE
IES
MCTES
NEE
OCC 
OE
OSAE 
PALOP 
PBL 
PGRCIC
PL
PLE
RIPTUR
RJIES
SAS
SRRN 
TeSP 
TI 
UCs 
WTN

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Associação Académica do IPCA
Applied Artifical Intelligence Laboratory
Associação de Politécnicos do Norte
Associação de Universidades de Língua Portuguesa
Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade
Comparative International Governmental Accounting Research
Concurso nacional de acesso
Congresso Internacional de Direito Constitucional
International Conference on Illustration and Animation
Divisão Académica
Divisão Administrativa e Financeira
International Conference on Digital Design and Communication
Divisão de Sistemas de Informação
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
Gabinete para a Avaliação e Qualidade
Gabinete de Comunicação e Imagem
Gabinete de Promoção do Sucesso Académico 
Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura
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
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
Project-based learning
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações
Pós-laboral
Curso de Português Língua Estrangeira 
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



PLANO ATIVIDADES IPCA 2021

5

Tendo por base a estratégia e a missão institucional, 
bem como os desafios que se colocam a Portugal 
num processo efetivo de convergência com a Euro-
pa até 2030, destacam-se as seguintes áreas priori-
tárias definidas no Plano de Atividades de 2021:

i. O Reforço e capacitação da estratégia de I&D, 
nomeadamente através da consolidação do 
funcionamento das unidades de I&D acredita-
das pela FCT e, consequentemente, aumento 
dos projetos e de atividades de I&D em co-pro-
moção com empresas e centros tecnológicos; 
de destacar ainda a possível integração do IPCA 
no Laboratório Associado de Sistemas Inteli-
gentes numa rede constituída por 13 unidades 
de I&D de todo o país, nas áreas científicas rela-
cionadas com a inteligência artificial (candida-
tura em curso),.

ii. O aumento da oferta formativa ao nível de cur-
sos de mestrado (na área da gestão industrial 
e da inteligência artificial) e de licenciatura (na 
área de gestão hoteleira);

iii. O alargamento da oferta formativa de cursos 
técnicos superiores profissionais ao município 
de Esposende e inicio de funcionamento da es-
cola de verão.

iv. A realização de investimento público com vista 
à melhora das infraestruturas de apoio ao ensi-
no e investigação no seguimento dos resulta-
dos de investigação obtidos nos últimos tem-
pos. É objetivo prioritário nos próximos 2 anos 
a criação de um espaço autónomo totalmente 
dedicado à investigação, transferência de tec-
nologia, incubação de empresas de base tecno-
lógica e academia de formação com e para em-
presas, o Barcelos - collaborative research and 
innovation center. Reconhecemos a importân-
cia estratégica desta estrutura para aumentar a 
capacidade tecnológica do tecido empresarial 
da região e a sua competitividade, dinamizar a 
relação da academia com as empresas e au-
mentar o investimento empresarial em ativi-
dades de I&D. O projeto desenvolver-se-á em 

1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

Seguindo as linhas orientadoras do Plano Estra-
tégico 2021, o planeamento das atividades para 
2021 tem como prioridade as pessoas que estu-
dam e trabalham na Instituição, a partir dos quais 
definem-se as atividades a realizar e as metas a 
atingir para os eixos fundamentais que constituem 
a missão do IPCA: a formação e educação; a inves-
tigação, desenvolvimento e inovação e a interação 
com a sociedade. Orientado por um modelo de go-
vernação sustentável, o plano prevê igualmente 
os recursos humanos e materiais a afetar às áreas 
estratégicas e prioritárias com o objetivo de maxi-
mizar os níveis de qualidade, eficiência e eficácia. O 
desenvolvimento e consolidação de uma estratégia 
assente na responsabilidade social e ambiental está 
também presente neste documento.

De referir que o plano atividades para 2021 do IPCA 
tem naturalmente em consideração os efeitos da 
situação pandémica que se vive em Portugal e no 
mundo desde o inicio de 2020, efeitos que condi-
cionaram parte das atividades previstas no plano de 
atividades de 2020.

Os tempos que vivemos são complexos e desafia-
dores, à escala global, , exigindo de todos e de cada 
um de nós um papel determinante. Mas o contexto 
é também de novas oportunidades que devemos 
ser capazes de explorar e agarrar no sentido de 
conseguirmos evoluir e melhorar no futuro. E são 
estes os princípios do plano apresentado! Respon-
sabilidade e oportunidade!
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duas fases estando já garantido financiamento 
de fundos comunitários para a 1º fase, em 2021 
de cerca de 2 milhões de euros.

v. Ainda em matéria de investimento publico pre-
vê-se a entrada em funcionamento do edifício 
da ETESP em Braga no 2º semestre de 2021, 
completamente remodelado, num investimen-
to de 1,3 milhões de euros, sendo de destacar 
que parte do mesmo (cerca de 500 mil euros) 
se refere e eficiência energética, no âmbito da 
preservação e sustentabilidade ambiental.

vi. A estratégia definida para 2021 almeja uma 
abordagem mais holística e de interiorização 
crescente de uma cultura verdadeiramente in-
ternacional em todos os seus âmbitos de atua-
ção, potenciando maior coesão institucional, 
inclusão, qualidade e relevância. A recente inte-
gração do IPCA na Universidade Europeia RUN-
-EU (Regional University Network), uma das 
iniciativas mais emblemáticas e vanguardistas 
do momento, no âmbito do Espaço Europeu de 
Ensino Superior (EHEA), coloca o IPCA num pa-
tamar privilegiado e de maior responsabilização 
para dar uma resposta ainda mais adequada e 
inovadora aos inúmeros desafios impostos pela 
agenda de modernização e internacionalização 
do ensino superior. A implementação e desen-
volvimento do novo Programa ERASMUS e da 
RUN-EU representarão um esforço acrescido 
de incremento e consolidação da sua interna-
cionalização para o ano de 2021,

vii. Continuação da implementação da estratégia 
da promoção do sucesso académico e do com-
bate ao abandono escolar; destaca-se a este 
nível o desenvolvimento do OPAS (Observa-
tório para a promoção do sucesso académico e 
combate ao abandono escolar).

Em 2021 o IPCA continuará a desempenhar o seu 
papel como agente promotor do desenvolvimen-
to e recuperação da economia, com especial aten-
ção para os desafios e as oportunidades que pos-
sam surgir no âmbito da pandemia da COVID-19 
que marcou o ano de 2020 e continuará a marcar 
o ano de 2021. O IPCA procurará desenvolver todos 
os esforços e medidas para que nenhum estudante 
abandone os seus estudos devido a situações eco-
nómicas difíceis resultantes desta pandemia. Assim, 
em 2021 continuaremos a trabalhar todos os dias 
para garantir às pessoas um bom ambiente para es-
tudar e para trabalhar. 

Conto com toda a comunidade para continuar a 
fazer a História do IPCA!!

Maria José Fernandes
Presidente do IPCA
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2. O IPCA E SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA
2.1 ENQUADRAMENTO

Criado em 1994, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) é a instituição pública de ensino superior 
mais jovem em Portugal. Com sede na cidade de Barcelos, disponibiliza uma oferta formativa de licencia-
tura, mestrado e técnico superior profissional (TeSP), nas áreas das ciências empresariais, das tecnologias, 
do design e do turismo. O IPCA através das suas valências técnicas e científicas, cria, transmite e difunde o 
conhecimento, em estreita articulação com a comunidade envolvente, estando presente em 4 concelhos 
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, o IPCA é reconhecido como 
uma instituição de referência em Portugal, não só ao nível do ecossistema 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 comunidade. Tendo por base um ambicioso plano estratégico, 
desenhado para o período 2017-2021, o IPCA encontra-se num ciclo de forte crescimento orgânico, do seu 
projeto educativo e ao nível de infraestruturas. Importa referir que três das suas Escolas foram criadas nos 
últimos 5 anos: a Escola Superior de Design (em 2015), a Escola Superior de Hotelaria e Turismo (em 2017) 
e a Escola Técnica Superior Profissional (2019). Assim, atualmente, o IPCA dispõe de uma estrutura consti-
tuída por cinco Escolas, sendo elas:

Escola Superior de Gestão (ESG);

Escola Superior de Tecnologia (EST);

Escola Superior de Design (ESD);

Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT);

Escola Técnica Superior Profissional (ETESP).

De entre estas cinco escolas, a ESG, a ESD, a EST e a ESHT, estão sediadas em Barcelos, no campus do IPCA, 
estando a ETESP sedeada em Braga. É de realçar que a oferta formativa da ETESP, para além de ser disponi-
bilizada na sede desta Escola, em Braga, está ainda acessível, em Barcelos, no campus do IPCA, em Guima-
rães, no Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia e em Vila Nova de Famalicão, na freguesia de São Cosme. 
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Esta forte dinâmica de valorização das condições de disponibilização da oferta educativa e de aproxima-
ção à região e aos seus principais atores económicos e sociais, terá continuidade nos próximos anos com 
a abertura da Escola de Verão, no Município de Esposende, com a construção de instalações para a ESHT, 
no Município de Guimarães, e a com a construção das instalações da ESD, no centro da cidade de Barcelos.

As Escolas do IPCA têm vindo a desempenhar também um papel social relevante na medida em que ofe-
recem cursos em regime diurno, em regime pós-laboral e em regime de ensino à distância, permitindo aos 
estudantes, já integrados no mercado de trabalho, frequentar cursos de nível superior, numa perspetiva de 
constante melhoria de qualificação dos nossos profissionais e de aposta na continuidade da aprendizagem 
ao longo da vida.

Fruto de uma estratégia bem delineada, com uma clara orientação para os resultados e para uma oferta 
formativa corretamente estruturada e de elevada qualidade, o IPCA tem vindo a atrair um crescente núme-
ro de candidatos aos seus cursos, situação que tem permitido aumentar de forma sistemática o número de 
estudantes, tal como pode ser constatado pela análise do mapa seguinte: 

ANO LETIVO 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Estudantes
Número* 3 648 3 910 4 134 4 235 4 692 5 015

% crescimento 11% 7% 6% 2% 11% 6,4%

Quadro 1 - Evolução no número de estudantes
Fonte: Serviços Académicos

A reconhecida atratividade que a oferta formativa do IPCA apresenta é, também, evidenciada pela forte 
procura dos cursos observada no concurso nacional de acesso ao ensino superior. De referir que no ano 
letivo 2020/21, o total de estudantes matriculados na 1ª e 2ª fase do concurso nacional de acesso (CNA)foi 
de 716 estudantes, valor superior às vagas disponibilizadas.

Para além de proporcionar uma oferta formativa de qualidade, e tendo em vista incrementar as condições 
de acesso ao ensino superior, a promoção do sucesso escolar e do bem-estar dos estudantes, o IPCA tem 
vindo a reforçar os serviços de apoio social aos estudantes, designadamente através da realização de im-
portantes investimentos para melhoria dos espaços de alimentação, da digitalização dos serviços e pro-
moção da mobilidade sustentável, apostas estas que colocam os estudantes como o elemento central da 
atuação desta instituição.

Ao nível da investigação, o IPCA conta já com três unidades de I&D: o Centro de Investigação em Contabili-
dade e Fiscalidade (CICF), o 2Ai (Applied Artifical Intelligence Laboratory) e o ID+ (Instituto de Investigação 
em Design, Media e Cultura), este em colaboração com a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. 
Em 2019 foram conhecidos os resultados da avaliação levada a cabo pela FCT, tendo as três unidades sido 
reconhecidas pela qualidade das atividades de I&D desenvolvidas através da obtenção da classificação de 
“MUITO BOM”. Importa referir que estas unidades têm o desafio de executar um plano estratégico para 4 
anos, desenvolvendo investigação que tenha impacto relevante e diferenciador para o desenvolvimento da 
sociedade, em colaboração com o tecido empresarial e social da região.
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Paralelamente, e a par com a preocupação da criação de relações sólidas e duradouras com os seus prin-
cipais stakeholders regionais e nacionais, o IPCA está a investir fortemente na sua internacionalização. O 
arranque, em novembro, de 2020, da RUN-EU - Regional University Network – European University apre-
senta-se como um dos mais importantes recursos que o IPCA terá ao seu dispor durante os próximos anos 
para concretizar os seus objetivos estratégicos relacionados com a internacionalização.

Ao nível das condições físicas, o IPCA dispõe hoje de um campus com excelentes condições, promovendo 
o bem-estar, a saúde e o bom ambiente académico, no qual, nos últimos anos, foram realizados impor-
tantes investimentos em edifícios, equipamento e em arranjos exteriores. Face às limitações de espaço 
atualmente existentes no campus, espera-se concluir, a curto prazo, em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, o processo de aquisição de uma nova parcela terreno que permitirá alargar a área útil 
disponível para construção de novas infraestruturas, para além de possibilitar uma maior aproximação do 
campus à cidade de Barcelos, aspeto fundamental para suportar o crescimento sustentável do IPCA. Neste 
sentido, destaca-se a construção das seguintes infraestruturas: uma residência académica, um pavilhão 
polidesportivo e instalações para o Barcelos Collaborative Research and Innovation Center. Importa referir 
que está previsto no presente plano de atividades a elaboração, em 2021, dos projetos de arquitetura e 
especialidades para a execução destes três investimentos.

Ao nível dos investimentos fora do campus, prevê-se o arranque, em 2021, das obras de reabilitação da an-
tiga escola primária Gonçalo Pereira para a instalação da ESD, no centro da cidade de Barcelos, a construção 
das instalações da ESHT, na cidade de Guimarães, e a construção do edifício para a Escolas de Verão, em 
Esposende, cujo lançamento e execução das empreitadas de obras públicas serão da responsabilidade dos 
respetivos municípios. Está ainda previsto para o início do ano de 2021 concretizar a reabertura do edifício 
sede da ETESP, em Braga, após a conclusão da empreitada que se encontra a decorrer.

Importa referir que todo este esforço de crescimento está a ocorrer num contexto de quase inexistência 
de receitas previstas no Orçamento do Estado para o investimento público, constrangimento que conjun-
tamente com o baixo financiamento público que esta instituição obtém por parte do Orçamento do Esta-
do, torna a implementação do plano de investimentos do IPCA num exercício de enorme complexidade e 
extremo rigor.

Quanto à perspetiva organizacional, com a publicação do Decreto-Lei n.º 63/2018, de 6 de agosto, que 
concretiza a passagem do IPCA para o regime fundacional, este Instituto Politécnico transformou-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, garantir melhores condições 
para lidar com os desafios futuros que se colocam ao ensino superior, em geral, e ao IPCA, em particular. O 
Regulamento Orgânico do IPCA (aprovado pelo Regulamento n.º 744/2019, publicado no Diário da Repú-
blica de 25 de setembro), bem como o Regulamento dos Dirigentes do IPCA (aprovado pelo Regulamento 
n.º 738/2019, publicado no Diário da República de 23 de setembro), resultaram deste novo modelo de 
governação, permitindo adequar o quadro normativo que regula a atividade do |IPCA às novas realidades e 
desafios do ensino superior em Portugal. 
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2.2 ORGÃOS E ORGANIZAÇÃO INTERNA

A organização institucional do IPCA está definida no artigo 13.º dos seus Estatutos, onde se estabelece que, 
para a concretização da sua missão, o IPCA integra as seguintes unidades:

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

Para além das cinco Escolas referidas anteriormente, com estatuto de unidade orgânica de ensino e inves-
tigação, o IPCA integra ainda três unidades sem estatuto de unidade orgânica:

1. Os SAS, unidade vocacionada para assegurar as funções da ação social escolar, a qual pretende res-
ponder às necessidades de integração social e académica de uma população académica cada vez 
mais diversificada, criando as condições necessárias para que os estudantes possam aceder ao en-
sino superior e concluir os seus cursos com sucesso.



PLANO ATIVIDADES IPCA 2021

11

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 estudantes, 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.

A organização interna do IPCA apresenta-se de acordo com o seguinte organograma:

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 indicado-
res de desempenho organizacional. Os resultados obtidos são fruto de uma estratégia clara, centrada na 
qualidade da formação e da investigação, e com o no foco na criação de valor para a sociedade, em parti-
cular 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 2, em 31 de dezembro de 2019, o IPCA tinha um total de 
5 015 estudantes, distribuídos entre mestrados, licenciaturas, TeSP e outras formações, correspondendo 
a um aumento de 6,4% no número de estudantes face ao ano letivo anterior. Este aumento é particular-
mente relevante, uma vez que esta evolução coincidiu com um período de estagnação, a nível nacional, do 
número de estudantes no ensino superior. No ano letivo 2020/21, estima-se que o IPCA atinja um número 
de estudantes superior a 5.500, valor que revela o sucesso da estratégia delineada de crescimento da ins-
tituição.

ENSINO E INVESTIGAÇÃO DATA DE REFERÊNCIA  LICENCIATURAS CTESP MESTRADOS OUTRAS
FORMAÇÕES TOTAL

Nº inscritos 31/12/19 2.860 1.191 846 118 5.015
Nº de Estudantes 
Internacionais 31/12/19 92 34 36 2 164

Nº de Diplomados 31/12/19 573 293 80 946
Nº Cursos ano letivo 20/21 14 24 16 
Vagas ano letivo 20/21 715 938 555 
Ocupação de Vagas ano letivo 20/21 97,1%  93,0% 87,6% 
Unidades I&D 31/10/20 3  
Nº Laboratórios 31/10/20 13 

APOIOS SOCIAIS DITETOS DATA DE REFERÊNCIA BOLSA DE
ESTUDO

FUNDO DE 
EMERGÊNCIA

BOLSA DE 
COLABORADORES

Nº de Estudantes 
Abrangidos 31/07/20 1.589 31 52

INFRAESTRUTURAS DATA DE REFERÊNCIA TOTAL

Escolas 31/10/20 5 
Campus e Polos 31/10/20 4 
Cidades 31/10/20 4 

RECURSOS FINANCEIROS OE OP PROJETOS TOTAL

Dotação orçamental 2021 7 556 873 € 5 069 097 € 5 400 544 € 18 026 514 €

RECURSOS HUMANOS DATA DE REFERÊNCIA DOCENTES TÉCNICO E 
GESTÃO INVESTIGADORES DIRIGENTES TOTAL

Trabalhadores (ETI) 30/11/20 210,7 54 1 11 276,7

Quadro 2: Principais indicadores de desempenho organizacional
Fonte: Serviços Centrais

O número de estudantes internacionais, apesar de ser percentualmente pouco significativo quando com-
parado com o total do número de estudantes, revela um aumento de mais de 100% face ao mês de de-
zembro de 2018, sendo expectável que nos próximos anos o número de estudantes internacionais conti-
nue a apresentar elevadas taxas de crescimento.
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Também ao nível da atratividade dos cursos, é possível constatar a existência de resultados excecionais. De 
facto, 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 2020/21, de 97,1%, valor que se apresenta como 
uma das mais altas taxas de preenchimento de vagas no ensino superior em Portugal. 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.

Relativamente ao apoio social que está a ser assegurado aos estudantes do IPCA, é importante realçar 
o papel determinante que os apoios sociais diretos apresentam para garantir o acesso e frequência aos 
cursos do IPCA por parte de muitos jovens da nossa área de influência. Assim, no ano letivo 2019/2020 o 
IPCA tinha 1589 estudantes bolseiros, valor que representa 32% dos estudantes inscritos, tendo sido, ainda, 
apoiados, através do Fundo de Emergência, 37 estudantes, e pela Bolsa de Colaboradores, 52 estudantes. 

Para além de apresentar indicadores muitos positivos ao nível da atratividade da oferta formativa, como 
demonstram a evolução do número de estudantes e a operacionalização dos mecanismos de apoio social, 
o IPCA apresenta igualmente resultados que merecem ser realçados ao nível da sua governança. Assim, na 
sequência da tendência de crescimento verificada nas dotações inscritas no Orçamento do IPCA nos últi-
mos anos, para 2021, o orçamento global da instituição irá aumentar 524 586,00 €, para os 18 026 514,00 
€. Este crescimento é justificado principalmente pelo aumento de 9% no valor das transferências do Or-
çamento do Estado e de 4% das receitas provenientes de projetos cofinanciados. Importa referir que, face 
ao atual contexto de incerteza que resulta da pandemia COVID-19, a elaboração do Orçamento para 2021 
foi pautado pelo princípio da prudência, pelo que esta previsão de aumento se apresenta como bastante 
conservadora.

Sobre os recursos humanos, no final do mês de novembro de 2020, o IPCA contava com um total de 272 
trabalhadores ETI (equivalente a tempo integral), distribuídos da seguinte forma pelas diferentes carreiras: 

• 210, correspondente a docentes; 

• 1, correspondente a investigador;

• 50, correspondente a pessoal técnico e de gestão;

• 11, correspondente a pessoal dirigente.

Importa referir que a estrutura de recursos humanos tem vindo a crescer de forma sistemática nos últimos 
anos, assim como a massa salarial, de forma a acompanhar o crescimento transversal e sustentado da ins-
tituição, em todas as suas áreas de atuação, e o crescimento da procura por parte dos estudantes. 
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O atual plano estratégico do IPCA apresenta um conjunto ambicioso de investimentos a realizar, quer no 
campus, quer nos polos, de forma a dotar as Escolas, Unidades e Serviços com as instalações e os equipa-
mentos necessários e adequados para o apoio às atividades educativas, de investigação e de apoio social, 
como já explicitado. Para além de responder às necessidades específicas da formação ministrada e dos 
projetos desenvolvidos, os investimentos nas infraestruturas têm apresentado, igualmente, uma preocu-
pação de natureza ambiental e social, no âmbito da política para a criação de um campus responsável, 
verde e seguro.

Dada a dimensão dos investimentos preconizados, a concretização das empreitadas para a construção de 
edifícios e outras infraestruturas e para a aquisição dos equipamentos, tem como suporte os recursos obti-
dos através da aprovação de projetos financiados com fundos comunitários, as receitas próprias arrecada-
das pelo IPCA e os Orçamentos dos municípios parceiros do IPCA.

Sendo estes investimentos realizados numa lógica plurianual, foi possível concretizar com sucesso alguns 
dos investimentos consagrados no plano estratégico, nomeadamente, a construção do edifício para a EST 
e para Biblioteca do Campus, a construção do Edifício Mechatronics Factory Lab. e o parque de estaciona-
mento nascente com capacidade para 157 lugares de parqueamento

De referir, ainda, que se encontram em processo de execução os seguintes investimentos relativos à:

• Empreitada de reabilitação do edifício sede da ETESP, em Braga, com um investimento global de 
1.153.608€ dos quais 681.090,05€ financiados por fundos comunitários.

• Empreitada de construção do Bar do Campus do IPCA, com um investimento global de 938.830,03€, 
sendo o apetrechamento do mesmo da responsabilidade do concessionário dos serviços de ali-
mentação, nos termos do contrato de concessão celebrado em setembro do ano de 2020.

• Realização de diversas melhorias ao nível de conforto e funcionalidade no edifício da cantina e dos 
serviços da ação social do IPCA, com um investimento global de 203.275,65€, financiado integral-
mente por receitas próprias do IPCA;

• Empreitada de reforço da eficiência energética do campus do IPCA, com um investimento global de 
530.034,40€, dos quais 454.456,52€ são financiados por fundos comunitários.

2.4 INFRAESTRUTURAS
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O quadro seguinte resume a situação atual do património edificado do IPCA e os investimentos planeados:

CAMPUS EDIFICIADO EM CONSTRUÇÃO INVESTIMENTOS PLANEADOS 
PARA 2021

Campus Barcelos

Edifício Serviços Centrais

Empreitadas de construção do 
novo Bar do Campus do IPCA

Remodelação do espaço da 
copa dos estudantes e espaço 
da cantina e construção de 
restaurante;

Empreitada de aumento 
da eficiência energética do 
campus do IPCA

Empreitada de Construção da 
nova Escola Superior de Design 
(Investimento a realizar pelo 
Município de Barcelos)

Edifício PRAXIS21

Edifício da ESG e da ESHT

Edifício da EST
Aquisição de Mobiliário para a 
nova Escola Superior de DesignCentro de Investigação de 

Jogos Digitais

Edifício da ESD Empreitada de construção das 
Instalações da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo (Investimento 
a realizar pelo Município de 
Guimarães)

Bibilioteca

Edifício da Cantina Empreitada de construção da 
Escola de Verão (Investimento 
a realizar pelo Município de 
Esposende)

Edifício dos Serviços de Ação 
Social

M-factory Lab
Empreitada de aumento da área 
de acessos pedonais e ciclovia

Parque de Estacionamento 
Nascente

Elaboração de projeto de 
arquitetura para o CRIC - Barcelos 
Colaborative Research and 
Inovation Center

Elaboração do projeto de 
arquitetura e especialidades do 
pavilhão desportivo.

Criação de Sala de atos

Empreitada de aumento da 
capacidade de produção de 
energia fotovoltaica

Empreitada para instalação de 
sistema de controlo de acessos

Empreitada para arranjos 
exteriores e atualização da rede 
de abastecimento de água no 
campus do IPCA

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

Empreitada de remodelação do 
edifício da sede da ETESP

Conclusão da empreitada de 
remodelação do edifício da sede 
da ETESP

Aquisição e instalação de equipa-
mentos

Polo de Guimarães Edifício no AvePark

Polo de Vila Nova 
de Famalicão

Edifícios localizados 
na freguesia de S. Cosme

Quadro 3: Património edificado do IPCA e investimentos planeados



PLANO ATIVIDADES IPCA 2021

16

2.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A transição para uma sociedade digital é um dos quatro desafios estratégicos do País, e uma oportunidade 
transversal para a sociedade, empresas e Administração Pública. Consciente do impacto que a digitalização 
da sociedade apresenta para as instituições de ensino superior, o IPCA tem vindo a ajustar o seu modelo de 
gestão de forma a aproveitar as oportunidades que o mundo digital oferece e irá continuar a oferecer no fu-
turo. Neste sentido, e tal como pode ser constatado pela análise da figura seguinte, o ecossistema digital do 
IPCA apresenta já um importante conjunto de serviços integrados de desenvolvimento próprio, que através 
do BROKER interno é integrado com todo um conjunto de sistemas proprietários oriundos de entidades ex-
ternas, cujas aplicações funcionam “On-Premises” ou segundo o conceito de “SaaS – Software as a Service”.

Comunicação
WEB, TV, Comunicação direta

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

Website institucional 100 -

Comunicação digital 200 + Social

Notificações 200 + Social

TV 100 + Social

600
horas

Gestão
Académica

e Pedagógica

Moddle

Allumni

Eventos

Alimentação

CABI

Bolsa de 
colaboradores

Alojamento 
privado

Voluntariado 

mobilidade 

Ação 
Social

Outros 
serviços 

OPAS

Assiduidade

Candidaturas

IPCA 
Digital TV

Comunicação 
Direta

Notificações
SMS, Mobile, 

email

Conteúdos
Notícias 

email
Comunicação

Broker

Ciênci

a IPCA
Gestão 

de ativos

Bens

Consumos

Outras 
plataformas

Filas de 
espera

Website 
Institucional

Formulários

Transportes 
Públicos

Portal IPCA

Gestão Académica e 
Pedagógica

Moodle, Opas, candidaturas e
assiduidade

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

Moddle 400 -

OPAS - OPAS

Assiduidade 250 + Social

Candidaturas 100 + Social

750
horas

Outras Plataformas
Eventos, Alumni, Portal IPCA,
Filas de Espera

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

Eventos 400 -

Alumni - OPAS

Portal IPCA 750

Filas de Espera - + Social

1.150
horas

Ação Social
Alimentação, Bolsa de 
Colaboradores, Alojamento
privado, Cabi, Transportes Pub.

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

Alimentação 100 + Social

Bolsa de 
Colaboradores 200 + Social

CABI 200 + Social

Alojamento Privado 200 + Social

Transportes Públicos 50 + Social

Voluntariado 300 + Social

1.050
horas

Gestão de Ativos
Consumos, Bens

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

Consumos 200 + Social

Bens 200 + Social

400
horas

Broker
API de integração

Serviços
Horas  

estimadas de 
suporte

projeto

integração de 
sistemas 700 -

700
horas

Figura 2: Aplicações desenvolvidas pelo IPCA

Como pode ser verificado pela análise do presente plano de atividades, são inúmeras as atividades que 
estão a ser implementadas no âmbito da transformação digital, nomeadamente tendo por base o objetivo 
estratégico 7: Incrementar a eficiência e modernização administrativa e a desmaterialização.

Importa referir que as atividades que se encontram a ser implementadas neste âmbito representam um 
investimento de 1 204 476,45 €, tendo como principal suporte financeiro o programa SAMA 2020. Através 
deste programa estão a ser executados 3 projetos que irão ter continuidade ao longo do ano de 2021 e que 
estão descritos na tabela seguinte:

PROJETO FINANCIAMENTO APROVADO
E-IPCA (POCI-02-0550-FEDER-035440) 583 003,25 €

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 
(POCI-05-5762-FSE-000211) 288 000,00 €

+Social (POCI-02-0550-FEDER-040599) 333 473,20 €

Total 1 204 476,45 €

Quadro 4: Projetos de modernização administrativa em execução no IPCA
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3. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2021

MISSÃO 

A missão do IPCA encontra-se definida no artigo 3º 
dos Estatutos do IPCA: 

 
“...contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade, estimular a criação cultural, a 
investigação e pesquisa aplicadas e fomentar 
o pensamento reflexivo e humanista. Inserido 
no espaço europeu de ensino superior, 
proporciona áreas de conhecimento para o 
exercício de atividades profissionais atrativas 
no plano nacional e internacional, promovendo 
a mobilidade, a empregabilidade e as relações 
de reciprocidade com a comunidade”.

Analisando a missão do IPCA destaca-se a ênfase 
colocada no contributo para a sociedade, em 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 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.

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 respei-
to dos princípios de ética e morais; os valores de eco-
nomicidade não se sobrepõem aos valores sociais 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 
Instituição de Ensino Superior (IES); o IPCA procura 
promover estes valores enquanto entidade inserida 
numa sociedade dinâmica, desenvolvida e em cons-
tante 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 alternati-
vas 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.

3.1. MISSÃO, VISÃO E VALORES
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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 estratégica 2021 está identificado na 
figura seguinte:

Figura 3: 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

Para cada eixo estratégico são apresentados os objetivos estratégicos que definem o que se pretende al-
cançar para concretizar a missão e a visão que se pretende para o IPCA em 2021, num total de 20 objetivos 
como se 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 2021, e que se 
apresentam detalhadamente no ponto 4 deste documento.

3.2. EIXOS ESTRATÉGICOS
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No âmbito da orientação estratégica são ainda definidos indicadores chave de desempenho (KPIs) que pre-
tendem 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 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.

Figura 4: Mapa da orientação estratégica 2021
Fonte: Plano Estratégico IPCA 2021
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4. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES 
      E AÇÕES PARA 2021

Do ponto de vista metodológico, o planeamento das atividades e ações a desenvolver em 2021 foi reali-
zado 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 continui-
dade face aos planos de atividades dos anos anteriores.  
Para 2021, o plano de atividades é constituído por 91 medidas, 122 ações e 191 indicadores, definidos tendo 
como base os 6 eixos estratégicos e os 20 objetivos estratégicos consagrados no plano estratégico.

Figura 5: Número de indicadores definidos no Plano de Atividades para 2021

Importa referir que apesar das medidas decorrerem diretamente do plano estratégico 2017-2021, nem to-
das as medidas definidas no plano estratégico foram transpostas para o plano de atividades, uma vez que 
as medidas consideradas como “fechadas” em virtude de terem sido já executadas, ou então identificadas 
como “carecendo de revisão” no processo de avaliação do plano estratégicos realizada com efeito a 31 de 
dezembro de 2019, não foram consideradas para este processo de planeamento operacional   

Em sentido contrário, foram adicionados e indicadores como resultado da criação de atividades que decor-
rem do processo de planeamento para 2021 e pela integração de atividades previstas no Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e infrações (PGRCIC) Conexas do IPCA. No presente plano de atividades foi ainda 
considerado os desafios consagrados no programa de confiança assinado entre as Instituições de ensino 
superior e o o Governo, em 2019 e que são apresentados na tabela seguinte.

A Alargar a base social de participação no ensino superior 
para uma sociedade baseada no conhecimento 

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 respetiva articulação com as empresas, 
o tecido produtivo e a administração pública 

D Reforçar e expandir a internacionalização do 
ensino superior e das atividades de I&D 

Quadro 5: Principais desafios do “Contrato de Legislatura” entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior Públicas 
(Universidades e Politécnicos), 2019-2023

As atividades planeadas para 2021 são apresentadas para cada eixo, permitindo uma identificação clara do 
alinhamento de cada atividade com o respetivo objetivo e eixo estratégico. De forma a facilitar a monitori-
zação 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.
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Para a definição das ações e das respetivas metas para o ano de 2021, foram envolvidas as diversas partes 
interessadas, bem como foi realizada uma análise prévia ao cumprimento das metas definidas no plano de 
atividades de 2020, de forma a avaliar a razoabilidade das metas a fixar para 2021. 

Pela sua forma de apresentação, este documento constitui uma importante ferramenta de gestão, permi-
tindo 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 interli-
gação faz com que algumas atividades/ações a desenvolver e metas a alcançar em 2021 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 relacio-
nadas 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 di-
mensões e perspetivas.
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4.1. EIXO ESTRATÉGICO I – AS PESSOAS

Reconhecimento e valorização das pessoas

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

Assim, para 2021 pretende-se continuar com a implementação de uma política de reconhecimento e va-
lorização das pessoas, através da qual se pretende criar as condições necessárias para o desenvolvimento 
de todos os membros da comunidade do IPCA e para uma maior identificação destes membros com os 
princípios, valores e objetivos institucionais. 
Os estudantes, o pessoal docente, investigador, técnico e de gestão, representam a comunidade académi-
ca do IPCA, sendo eles a base de toda a ação desenvolvida por esta instituição. 

As atividades/ações planeadas para este eixo estratégico, bem como os indicadores de medida e metas a 
alcançar em 2021, 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 des-
tes 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 ponto. 

O plano operacional para 2021 é apresentado de seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Promover uma cultura centrada nas pessoas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Plano de formação para 
2021

% de colaboradores 
envolvidos 70% a 80%

Escolas/ 
Unidades/ 

Serviços

Nº média de horas 
de formação por 

trabalhador
20 a 25

Escolas/ 
Unidades/ 

Serviços

Nº média de horas 
de formação por 

trabalhador
25 a 35

Escolas/ 
Unidades/ 

Serviços

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

Descrição de funções/
tarefas para cada 
trabalhador conforme 
categoria/carreira e 
serviço

% de funções 
descritas 70% a 80%

Escolas/ 
Unidades/ 

Serviços

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 4

Presidência/ 
Escolas/  

Unidades/
Serviços

% lugares ocupados 
no mapa de pessoal 70% a 90%

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/ 
Serviços

Reforço da qualificação do 
corpo docente

Nº professores (PhD  
e especialista) /

docentes TI
94% a 96%

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/ 
Serviços

Promover iniciativas de 
“team building“

Plano de atividades 
“team building“  2020

Nº de iniciativas
realizadas 1

SAS/ DRH/ 
Unidades / Escolas 

/ Serviços

Realizar ações de 
motivação e “coaching”

Plano de atividades 
“motivação e coaching“  
2020

Nº de iniciativas 
realizadas 1

SAS/ DRH/ 
Unidades / Escolas 

/ Serviços

Avaliar e reconhecer o mérito 
profissional com base em critérios 
objetivos

Operacionalização dos 
sistemas de avaliação 
de desempenho para o 
pessoal técnicos e de 
gestão

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

ou competências

90-99%

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/
Serviços/

DRH

Avaliar e reconhecer o mérito 
profissional com base em critérios 
objetivos

Criação de indicadores de 
desempenho com metas 
indexadas a processos 
automatizados

% de indicadores 
indexados a processo 
de recolha automa-

tizada

15% e 50%

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/ 
Serviços/ DRH

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Promover um bom ambiente organizacional 

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Relatório de avaliação de 
satisfação da comunidade 
interna

Índice de satisfação 
dos colaboradores

3 a 4
(escala de 1 a 5)

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/ 
Serviços/ DRH

Grau de implemen-
tação das medidas de 

melhoria sugeridas
75%

Presidência/ 
Escolas/ 

Unidades/ 
Serviços/ DRH
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Assegurar uma boa integração dos estudantes no ambiente académico

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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/Escolas/
AAIPCA

Programa de orientação de 
estudantes estrangeiros

Programa de orien-
tação de estudantes 

estrangeiros
1/semestre Escolas

/PRAXIS

Nível de satisfação 
dos estudantes 

estrangeiros partici-
pantes

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

Escolas
/PRAXIS

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 2021/22

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

mês a 31 de 
Dezembro

80% a 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/
Associações 
académicas

N.º de estudantes 
envolvidos nas 

atividades e grupos 
académicos

200
SAS/

Associações 
académicas

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

Divulgação aos estudantes 
das áreas de I&D e de  
projetos em curso

N.º de estudantes 
envolvidos entre 2% a 5%

Escolas / 
Centros de 

Investigação

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

Programa “Bolsa de 
colaboradores”

N.º de colaborações 
que cada estudante 
realiza no ano letivo

< 3 SAS

No de estudantes 
envolvidos na bolsa 

de colaboradores
70 a 100 SAS

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

Bolsas de mobilidade do 
programa Erasmus

% de aumento 
docentes e colabora-
dores envolvidos em 
mobilidade interna-

cional

-75% a -50% Escolas/PRAXIS 

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

Criar e dinamizar a figura do 
“mentor” e do “buddy Programa InIPCA N.º de “mentorandos” 

por cada “mentor” 5

Gabinete de 
Promoção 

do  sucesso 
académico / 

Escolas

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 a 5 SAS / Escolas / 
AAIPCA

Prémio Valor Santander/IPCA Nº de prémios 
atribuídos 1 SAS / Escolas / 

AAIPCA

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 / Escolas / 
AAIPCA
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4.2. EIXO ESTRATÉGICO II – MODELOS DE GOVERNAÇÃO

Autonomia, responsabilidade e eficiência financeira

Maior autonomia, responsabilização e aprofundamento continuidade do modelo de eficiência financeira 
constituem pilares basilares do eixo da governação, em prol da promoção da accountability e da transpa-
rência. A reconhecida escassez de recursos (humanos, materiais e financeiros) conjugada com as exigências 
cada vez mais prementes, no sentido de prestar um serviço de qualidade, impõe um modelo de gestão 
sustentável e transparente, baseado no princípio do equilíbrio entre responsabilidade e autonomia. A sus-
tentabilidade financeira, a boa gestão dos recursos públicos e a tomada de decisão baseada nas prioridades 
estratégicas, na informação e conhecimento, pretende-se que sejam características do modelo de gover-
nação neste período. 

A transição para o modelo funcional, verificado em 2018, representa uma mudança importante 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 melho-
res outputs e outcomes com os mesmos recursos). 

Após a consolidação do processo de transição para o regime fundacional, nomeadamente através da ela-
boração de todo um conjunto de um novo quadro normativo para regulamentar a atuação dos órgãos da 
instituição, ao nível administrativo, o ano de 2021 será particularmente marcado pela transformação digital 
e automatização de processos e procedimentos, através da disponibilização de todo um conjunto de novas 
“ferramentas” orientadas para a desmaterialização de procedimentos, para a gestão digital de informação 
e de Business Intelligence, ferramentas estas que representam uma importante oportunidade para aumen-
tar a eficiência e eficácia do IPCA.

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 2021 é apresentado de seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Promover a transparência e a accountability

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

Monitorizar, acompanhar e avaliar a 
execução do PE_IPCA 2021

“Tableau de bord” para
 monitorização das metas

% de indicadores 
avaliados 1 Presidência

Grau de cumprimento 
do PE_IPCA 80% Presidência

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 documentos 
publicados Entre 10 a 12 GCI

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

Relatório anual de monitor-
ização do PGRCIC

Grau de implemen-
tação das medidas

Entre 70% a 
90%

Presidência / 
Comissão da 
prevenção 

da Corrupção 
e Infrações 

Conexas

Operacionalização do Gabi-
nete de controle Interno

Data de implemen-
tação 1 trimestre 2021 Presidência

Promoção de ações formati-
vas de curta duração sobre a 
prevenção da corrupção

Nº de trabalhadores 
envolvidos 20 DRH

Atualização da página de In-
ternet no portal do IPCA com 
informação atualizada sobre 
o PGRCIC do IPCA

Nº de atualizações 
/ ano 10 GCI

Promoção de medidas de 
sensibilização dos estu-
dantes sobre plágio e fraude 
académica, e de divulgação 
e promoção do uso de ferra-
mentas específicas junto dos 
docentes

Nº de ações / Ano 3 Escolas / GCI 
/ Biblioteca

Análise dos resultados do 
desempenho institucional

Implementação do 
sistema de apoio à 

decisão
dez/21

Serviços/ 
Presidência/

DSI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Aumentar a notoriedade nacional e internacional

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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

Nº de acessos ao site 
do IPCA

2M 
(acumulado)

GCI/ DSI/ 
Escolas/ 

unidades e 
serviços

Número de 
utilizadores

Aumento entre 
2% a 5% face a 

2020
GCI

Nº de notícias pub-
licadas na página do 

IPCA
40- 80 GCI

Operacionalização 
do site em inglês

Nº de acessos ao site 
do IPCA em inglês

500 mil 
(acumulado) GCI

Gestão de Redes Sociais Nº de seguidores nas 
redes sociais 15 mil GCI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Incrementar a eficiência e modernização administrativa e a desmaterialização

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Informatizar a entrega de 
requerimentos, formulários e 
documentos em plataforma 
digital

Tempo médio 
de resposta a 

requerimentos de 
estudantes

Máx. 1 semana DA

Melhorar a comunicação aos 
estudantes de informação 
académica relevante

Redução do nº 
de reclamações 
(imputadas ao 

serviço)

-10% DA

Desmaterializar os processos 
internos relacionados com os 
estudantes

Implementação do projeto 
e-IPCA

N.º de processos 
desmaterializados 21

Presidência/ 
Unidades/ 
Escolas/ 
Serviços

Nº de processos 
digitalizados de 

estudantes
100 % Presidência 

/ DA

Reorganizar os processos internos 
em ambiente de e-government 

Ligação aos serviços do iAP N.º de interações com 
a AP 4 DSI

Projeto FI@SAS/ + Social

Nº de novos serviços 
digitais disponibili-

zados
3 a 4 SAS / DSI

%execução financeira 
do projeto 90% a 100%

SAS /
Gabinete de 

projetos 

Implementação de work-
flows atomatizados

nº de novos work-
flows implementados 3 Serviços/ 

Escolas/ DSI

Implementar processo 
de gestão de património 
baseado em solução RFID

% de bens reconcilia-
dos e re-etiquetados

entre 70% e 
80%

DAF/ Escolas/ 
Unidades/ 

Serviços

Reorganizar os processos internos 
em ambiente de e-government

Implementar sistema de 
faturação eletrónica

Data de implemen-
tação do sistema

1º semestre de 
2021 DAF

Desenvolver dashboards de 
monitorização mensal

Dashboard de Gestão 
Operacional

N.º de indicadores 
monitorizados 12 DAF

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

Implementação do projeto 
E-IPCA Criação da plataforma maio de 2021 PRAXIS /DSI

Implementar procedimentos de 
comunicação interna e externa

Criar um modelo jornalístico 
adaptado ao ensino superior

Nº de notícias publi-
cadas em órgãos de 
comunicação social

entre 15 a 45 GCI

Integração e participação ativa em 
redes nacionais e internacionais

Dinamização da participação 
do IPCA na Universidade 
Europeia RUN-EU

Grau de realização 
das atividades e nível 

de envolvência da co-
munidade académica 

no projeto

entre 30% a 
40%

Escolas/ 
centros de 

investigação /
PRAXIS

Alargar a participação do 
IPCA em redes internacionais

Nº de redes interna-
cionais em que o IPCA 

está integrado
2 

Escolas/ 
centros de 

investigação /
PRAXIS
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MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

Garantir a execução do orçamento 
da receita e da despesa

Controlo orçamental mensal Grau de execução do 
orçamento

entre 85% e 
90% DAF

Criação de processo 
de acompanhamento 
sistemático de gestão 
orçamental

Avaliação do CG 
relativo ao processo

"entre 3 a 4 
(escala 1 a 5)"

DAF / 
Conselho de 

gestão

Elaborar o reporting semestral do 
desempenho orçamental

Elaboração do relatório de 
gestão do ano de 2020

Data de apresentação 
de relatório Março -Abril DAF

Auditorias trimestrais aos 
serviços Administrativos e 
financeiros

Nº de auditorias 4 a 5 Gabinete de 
Auditoria 

Garantir uma boa execução 
financeira dos projetos financiados

Garantir a articulação do 
gabinete de projetos com os 
responsáveis pelos projetos

Grau de execução dos 
projetos 90%

Escolas / 
centros de 

investigação 
/ Serviços / 
Gabinete de 

Projetos

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

Sistematizar o levantamento 
e a comunicação de opor-
tunidades de financiamento 
de projetos

Volume de receit-
as provenientes de 

projetos e prestação 
serviços

entre 4M e 
5,5M 

Escolas / 
centros de 

investigação 

Nº de oportunidades 
disseminadas 50-100 Gabinete de 

projetos 

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

Processo de controle de Cen-
tros de custo e de contabili-
dade de gestão

Reporting online para 
os dirigentes

2ª semestre 
2021 DAF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Garantir a sustentabilidade financeira
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4.3. EIXO ESTRATÉGICO III – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Formar com qualidade e excelência, acompanhando a evolução da sociedade

Em 2021 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 suces-
so 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 es-
colar constituem também metas importantes para 2021, 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 sentido de alcançar quatro obje-
tivos essenciais, sendo eles:

OE 9  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 2021:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Garantir uma oferta formativa de qualidade e adequada às expectativas do mercado de trabalho

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Disponibilizar um catálogo de 
cursos ajustado às necessi-
dades dos estudantes e do 
mercado

% Cursos acredita-
dos pela A3ES sem 

condições
90% GAQ

Nº de cursos de licen-
ciatura oferecidos 14 cursos Presidência / 

Escolas

Taxa de ocupação de 
vagas CNA 1fase 90% Presidência / 

Escolas

Taxa de ocupação 
de vagas dos cursos 

TESP
90% Presidência / 

Escolas

Taxa de ocupação de 
vagas dos cursos de 

mestrado
80% Presidência / 

Escolas

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

Oferta formativa

Índice de satisfação 
da procura 90% Presidência / 

Escolas

N.º de novos cursos 
conferentes de grau 

acreditados
3 Presidência / 

Escolas

Oferecer formação 3.º ciclo em 
parceria com outras IES

Curso de doutoramento em 
parceria

N.º de cursos 3.º ciclo 
em parceria 2 Escolas

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 15 a 25 Escolas

Nº de cursos ofereci-
dos em parceria com 

empresas
3 a 6 Escolas

Reforçar a ligação dos cursos 
TESP ao tecido empresarial

Taxa de ocupação 
de vagas dos cursos 

TESP
80% a 90% ETESP

Nº de novos cursos 
em parceria com 

empresas
1 a 2 Escolas

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

Garantir a aplicação dos pro-
cedimentos para avaliação e 
monitorização dos processos 
ensino/ aprendizagem

Grau de implemen-
tação 90% a 95% Escolas / GAQ

% de melhorias im-
plementadas 90% a 95% Escolas
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MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

Monitorizar e avaliar o sucesso 
académico dos estudantes

Elaboração de Relatório do 
abandono e sucesso escolar

Data de relatório 
2020/21 dezembro Escolas / 

GPSA

% Estudantes que 
conclui o curso em 

“n” anos

80% (diurno) 
60% (PL)

Escolas / 
GPSA

Taxa de sucesso 
académico 1.º ciclo

75% ano 
(média)

Escolas / 
GPSA

Taxa de conclusão 
do 2.º ciclo (n.º 

teses defendidas/ n.º 
estudantes inscritos 

2.º ano)

50%/ano 
(média)

Escolas / 
GPSA

Taxa de sucesso 
académico cursos 

TESP

70% ano 
(média) ETESP / GAQ

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

Potenciar a utilização de 
ferramentas de ensino à 
distância

N.º de docentes que 
participaram em 

ações de formação 
pedagógica

entre 40 a 50 Escolas

N.º de horas de 
formação sobre fer-

ramentas de ensino à 
distância

20 Escolas/DSI

N.º de unidades 
curriculares que 

usam metodologias 

e-learning 
5% Escolas

N.º de cursos breves 
e não conferentes 
de grau em regime 

e-learning

4 Escolas

Projeto piloto dos cursos PL 
da ESG

N.º de UCs de cursos 
da ESG em regime 
PL a funcionar em 
regime de ensino à 

distância

5 a 6 ESG

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

Alargar a metodologia pbl a 
outros cursos

Nº novos cursos que 
usam pbl 10 a 12 Escolas

Promover a aquisição de 
competências digitais pelos 
estudantes

Oferta de disciplinas que pro-
movam o desenvolvimento 
de compeências digitais

Nº estudantes apoia-
dos/nº de estudantes 

identificados com 
NEE

90% SAS/
Escolas

Nº de estudantes que 
frequentam ações de 

formação de com-
petências digitais

20 a 50 Escolas

Melhorar os espaços destinados ao 
estudo

Criação de um espaço 
OPEN24 Data de abertura Junho UTFGEI

Alargar o horário de abertura 
da biblioteca central

Horário de funciona-
mento + 2 horas dia Biblioteca

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Combater o abandono escolar e promover o sucesso académico
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Captar mais e melhor estudantes

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Plano de comunicação 2019

N.º de participações 
em feiras de di-

vulgação da oferta 
formativa

5/ano GCI

N.º de ações de divul-
gação em Escolas 20/ano GCI

Reforçar e melhorar as ações 
e a estratégia de comuni-
cação e divulgação interna-
cional

N.º estudantes inter-
nacionais em todos 
os ciclos de estudo 
(inclui mobilidade) 

entre 100 a 120
Escolas/

PRAXIS /GCI / 
GRI/  DA

Participação em feiras 
Internacionais 2-3/ano Praxis

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

Oferta formativa de cursos 
de 1.º ciclo, 2.º ciclo e cursos 
TESP

% de estudantes que 
ingressam com média 
superior a 14 valores

60% Escolas / DA

Aumentar as candidaturas aos 
cursos do IPCA em 1.ª opção

Oferta formativa de cursos 
de 1.º ciclo, 2.º ciclo e cursos 
TESP

N.º candidaturas 
CNA/total de vagas > 100% Escolas / DA

N.º candidaturas 
CTESP/total de vagas > 100% ETESP / DA

N.º candidaturas 
cursos 2.º ciclo/total 

de vagas 
> 90% Escolas / DA

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

Implementação de 
mecanismos de apoio 
social, psicológico e 
psicopedagógico

Taxa de abandono 
escolar

manter resulta-
do de 2020

Escolas / 
GPSA

Criação do Observatório 
permanente do abandono e 
sucesso escolar

Grau de implemen-
tação do projeto 

OPAS
60% GPSA / DSI / 

Escolas / SAS

Apoiar estudantes com 
necessidades educativas especiais 
(NEE)

Disponibilização de serviço 
de apoio aos estudantes

Nº estudantes apoia-
dos/nº de estudantes 

identificados com 
NEE

90% a 100% SAS / Escolas

Organizar ações de 
sensibilização junto dos 
docentes e não docentes 
para a integração dos 
estudantes com NEE

N.º de ações de 
sensibilização 1 a 2 SAS / ETESP
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Aumentar os níveis de empregabilidade

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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 1.º ciclo
80% e 90% Escolas /

PRAXIS

Participação em projetos 

Taxa de empregabili-
dade dos diplomados 

TESP (1 ano após a 
conclusão do curso, 
excluindo os estu-
dantes que prosse-

guiram estudos)

entre 70% a 
90% 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

N.º de iniciativas e 
eventos organizados 
orientados à procura 

ativa de emprego 

1 a 2 Escolas /
PRAXIS

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

Rede Alumni
% diplomados 

conectados à rede 
Alumni 

2% a 3 % Praxis

Lançamento portal Alumni % de implementação 
do portal 100% Praxis /DSI

Organização de Encontro 
Alumni IPCA N.º de participantes 100-150 Praxis

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 en-
quadramentos específicos de 
mobilidade internacional

N.º de bolsas para 
estágio entre 20 a 40 PRAXIS / 

Escolas

Taxa de crescimento 
de estágios 
curriculares, 

extracurriculares 
e profissionais 
realizados no 
estrangeiro

-75% a -50% PRAXIS / 
Escolas

Disponibilizar instrumentos de 
apoio à inserção profissional, no-
meadamente bolsas de emprego e 
empreendedorismo e estágios 

Bolsas de emprego, 
empreendedorismo e estágio

N.º estudantes 
apoiados com bolsa 

de emprego
entre 5 a 10 PRAXIS / 

Escolas

N.º de ofertas de 
estágio divulgadas 
aos estudantes e 

diplomados

50 PRAXIS / 
Escolas

Organização de uma Feira de 
Emprego/ GrowUp

Grau de Satisfação 
dos Estudantes 

participantes (escala 
de 1 a 5)

Entre 3-4 PRAXIS / 
Escolas

N.º Empresas pre-
sentes 45-50 PRAXIS

Grau de Satisfação 
das Empresas par-

ticipantes (escala de 
1 a 5)

Entre 3-4 PRAXIS

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

Programa de formação 
complementar

N.º de ações de 
formação em áreas 

transversais
10/ano PRAXIS / 

Escolas

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

Curso de preparação para o 
exame da OCC

Taxa de sucesso nos 
exames de acesso 60% ESG

Número de cursos 1 a 3 ESG

Curso de preparação para o 
exame da OSAE número de Cursos 1 ESG
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4.4. EIXO ESTRATÉGICO IV – INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Instituição reconhecida pelas atividades de I&D desenvolvidas e seu impacto societal

Em 2021 o IPCA continuará a apostar numa política de incentivo e incremento das atividades de I&D ali-
nhadas com o projeto educativo das Escolas e o planeamento dos Centros de Investigação, 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 comuni-
tários. 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.

Neste eixo estratégico as atividades/ações e metas a alcançar em 2021 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 2021 é apresentado de seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Aumentar a qualidade e quantidade da produção científica

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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 

N.º de publicações 
indexadas (ISI ou 

Scopus) por docente 
doutorado/total do-
centes doutorados

1/ano
Escolas / 

centros de 
Investigação

% Docentes TI en-
volvidos em projetos 

de I&D
> 65%

Escolas / 
centros de 

Investigação

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

Apoio técnico à gestão de 
projeto de investigação

N.º de projetos 
financiados 30 

Escolas / 
centros de 

Investigação 
/ Gabinete de 

Projetos

Valor do financia-
mento obtido para 

projetos IC&DT
1M

Escolas / 
centros de 

Investigação 
/ Gabinete de 

Projetos

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

Aumentar o número de 
acessos ao repositório Ciência 
IPCA

Aumento das publi-
cações no repositório 10% Biblioteca / 

Escolas

Estabelecer prazos e proced-
imentos para alimentação do 
Ciência IPCA

Aumento das publi-
cações no repositório

Crescimento 
entre 5% a 
10%/ano

Biblioteca

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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 cur-
riculares baseadas em 

projeto
30 a 35 Escolas

N.º de unidades I&D 
em funcionamento 3

Escolas / 
Centros de 

Investigação

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

Formalizar candidaturas para 
financiamento de atividades 
de I&D

N.º de unidades I&D 
financiadas pela FCT 3

Escolas / 
Centros de 

Investigação

N.º de docentes TI in-
tegrados em unidade 
I&D/ total docentes 

TI

> 70%
Escolas/ 

Centros de 
Investigação

Planear e avaliar as áreas potenciais 
para integrar a criação de 
Laboratórios Colaborativos - CoLab 
- com entidades do sistema IC&DT

Participar na criação de 
Laboratórios Associados

N.º de CoLab em que 
o IPCA participa com 

outras entidades
1

Escolas / 
Centros de 

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

Desenvolver atividades de 
transferência de conhecimento 
para a sociedade

Promover a organização e 
participação em eventos

Nº de conferencias 
internacionais orga-
nizadas pelo IPCA ou 

em parceria

3 a 6
Escolas / 

Centros de 
Investigação

Nº de comunicações 
apresentadas em 

conferencias científi-
cas / total docentes TI

2 a 3
Escolas / 

Centros de 
Investigação

N.º de exposições, 
workshops e outras 
ações com trans-
ferência de con-
hecimento para a 

sociedade

15 a 20
Escolas / 

Centros de 
Investigação

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

N.º projetos e/ou 
atividades ligadas à 

área da responsabili-
dade social

3
Escolas / 

Centros de 
Investigação

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

Elaboração de projetos em 
parceria

N.º de projetos em 
co-promoção com 
empresas e outras 

entidades

5 a 10
Escolas / 

Centros de 
Investigação

Volume de receita 
com a prestação de 

serviços

Aumento entre 
2 a 3 %

Escolas / 
Centros de 

Investigação

Aumento do volume 
de receita com a 

prestação de serviços

valor médio 
anual de 5% 
Face a 2017

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

Gabinete de projetos

Grau de execução dos 
projetos financiados > 90% Gabinete de 

projetos

Organização de work-
shop/fórum/sessão 

interna sobre os 
programas/oportuni-

dades existentes

2/ano Gabinete de 
projetos
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4.5. 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 deter-
minantes 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 2021 são apresentadas de acordo com quatro obje-
tivos 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 2021 é apresentado de seguida:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 17
Aumentar a interação com a sociedade e as pessoas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Dinamizar a participação em 
clusters de áreas relevantes 
para o IPCA

Nº de projetos 
desenvolvidos em 

parceria com os 
municípios da região

6 a 8 Escolas

Nº de professores e 
estudantes integra-
dos nesses projetos

20 a 24 Escolas

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 consel-
ho 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 a 25 Escolas

Criar a rede TESP/IPCA

Participação das 
Escolas com 

Cursos Secundários 
Profissionais na rede 

TESP/IPCA

50% 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 atividades 
desenvolvidas com as 

entidades da região
5 ESHT

N.º de parcerias 
criadas com 

entidades do setor da 
hotelaria e turismo da 

região

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

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 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

Programas de cooperação 
internacional

N.º estudantes
 incoming -75% a -50% PRAXIS / 

Escolas

N.º estudantes 

outgoing -75% a -50% PRAXIS / 
Escolas

N.º docentes e colab-
oradores incoming -75% a -50% PRAXIS / 

Escolas

N.º docentes e colab-
oradores outgoing -75% a -50% PRAXIS / 

Escolas

N.º de Acordos 
celebrados e ativos 

manter o mes-
mo número do 

ano de 2020

PRAXIS / 
Escolas

Grau de execução dos 
projetos, no âmbi-
to da cooperação 

académica e mobil-
idade 

90%/ano PRAXIS

N.º de ações de divul-
gação, informação e 

disseminação de boas 
práticas organizadas 
(genéricas e espe-

cíficas) 

10/ano PRAXIS

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

Organização da International 
Week IPCA

Grau de execução dos 
projetos, no âmbi-
to da cooperação 

académica e mobil-
idade

90%/ano PRAXIS

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

N.º de ações de divul-
gação, informação e 

disseminação de boas 
práticas organizadas 
(genéricas e espe-

cíficas)

10/ano PRAXIS

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

Curso de Português Língua 
Estrangeira (PLE)

N.º de estudantes que 
frequentam o Curso 
de Português Língua 

Estrangeira (PLE) 

50/ano PRAXIS

Grau de satisfação 
com a frequência do 

PLE 

80% com 
avaliação de 
Bom e Muito 

Bom (3 e 4/5) 
PRAXIS

Projeto Buddy IPCA

Implementação 
e dinamização do 

projeto Buddy IPCA 

manter valores 
do ano de 2020 PRAXIS

Grau de satisfação 
dos Buddies 
e Estudantes 
apadrinhados 

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

PRAXIS
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Difundir e promover a 
aprendizagem de línguas na 
comunidade discente

Desenvolvimento de 
competências linguísticas

Aumento do nº 
estudantes que 

frequentam cursos de 
línguas 

entre 4% e 6% Escolas

N.º de cursos de 
língua inglesa 

oferecidos pelo 
Centro de Línguas 

4 ESHT

N.º de unidades 
curriculares 

oferecidas em inglês 
15 a 20 Escolas

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

Promover a participação em 
redes internacionais

N.º de docentes 
envolvidos em redes 

internacionais 
10 a 15

Escolas / 
Centros de 

Investigação

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

Tradução de documentos

N.º de documentos 
estratégicos 

traduzidos para 
a língua inglesa e 

divulgados 

2 GCI
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4.6. EIXO ESTRATÉGICO VI – CAMPUS RESPONSÁVEL

Campus verde, saudável e seguro

O IPCA estabeleceu objetivos muito concretos, no âmbito da orientação estratégica para 2021, 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 a 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 fundamental do IPCA. 

Em 2021 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 2021 é apresentado de seguida:



PLANO ATIVIDADES IPCA 2021

43

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19
Dotar o campus das condições necessárias e adequadas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Aquisição de mobiliário para 
equipamento da escola 

Data de fornecimento 
do mobiliário Novembro Escola / 

UTFGEI

Construção de residência 
académica 

Elaboração de projeto de 
arquitetura para residência 
de estudantes no campus do 
IPCA

data de conclusão Novembro SAS / UTFGEI

Realizar as obras de readaptação do 
edifício do polo de Braga

CRIC - Barcelos Colaborative 
Research and Inovation 
Center

Elaboração de projeto 
de arquitetura Setembro UTFGEI

Criação de Sala de atos 
instalação de 
mobiliário e 

equipamentos
abril UTFGEI

Aumentar a capacidade 
de produção de energia 
fotovoltaica

Aumento de potência 100 kw UTFGEI

Empreitada para instalação 
de sistema de controlo de 
acessos

Data de conclusão Julho UTFGEI

Empreitada para arranjos 
exteriores e atualização da 
rede de abastecimento de 
água no campus do IPCA

Data de conclusão maio UTFGEI

Abrir o Campus à cidade e à 
comunidade em geral 

Organização de iniciativas 
conjuntas

N.º de iniciativas 
da sociedade civil 
realizadas no IPCA 

5 a 8 Presidência

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2021 intervenientes

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

Projeto de promoção de 
eficiência energética

% de redução do 
consumo 

20% face a 
2017 UTFGEI

Aumentar a área de acessos 
pedonais e ciclovia 

Empreitada de alargamento 
da ciclovia

Aumento da área 
total 5% UTFGEI

Data de conclusão Setembro UTFGEI

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

Serviço CABI

N.º de campanhas de 
comunicação 2 SAS /GCI

N.º de utilizadores 
das bicicletas 60 a 70 SAS

Serviço de transporte 
de estudantes

Número de ligações 
disponibilizadas 3 SAS

Sensibilizar a comunidade 
académica para a sustentabilidade 
ambiental

Organização da Semana da 
Sustentabilidade

Nº de eventos 
desenvolvidos 
na semana da 

sustentabilidade

6 SAS / GCI

Promoção de iniciativas em 
prol do desenvolvimento 
sustentável

N.º de iniciativas 
implementadas 2 SAS / GCI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 20
Promover um campus verde, seguro e responsável
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5. RECURSOS HUMANOS 
     E FINANCEIROS PLANEADOS

18.026.514 €
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2021

Receita 42%
Orçamento do Estado

28%
Receitas Próprias

30%
Fundos Comunitários

Despesa 9 471 052 €
Despesas com pessoal

3 497 217 €
Despesas de Funcionamento

5 058 245 €
Despesas de capital

276,7
TRABALHADORES

(dados reportados a 30 de novembro de 2020)

Lugares previstos 
no Mapa de pessoal

240
Docentes 

(ETI)

3
Investigadores

100
Trabalhadores Dirigentes, 

técnicos e de gestão

Nº de trabalhadores 
em exercício de 

funções

210,7
Docentes 

(ETI)

1
Investigador

65
Trabalhadores Dirigentes, 

técnicos e de gestão
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ANO LETIVO 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Estudantes Número 3 773 3 755 3 292 3 648 3 910 4 134 4 235 4 692 5 015

Docentes

Número (ETI) 134,90 133,85 134,80 128,65 145,15 175,55 170,30 188,50 208,9

Nº de 
estudantes/

docentes
27,97 28,05 24,42 28,36 26,94 23,55 24,87 24,89 24,01

Não Docente

Número 41 40 41 44 43 45 49 48 58

N.º de 
estudantes /não 

docentes
92,02 93,88 80,29 82,91 90,93 91,87 86,43 97,75 86,46

Historicamente a evolução do IPCA tem sido marcada por fortes restrições orçamentais, as quais, natural-
mente, tiveram um impacto direto na capacidade de recrutar os colaboradores que esta instituição consi-
derava necessários para o normal exercício da sua atividade. A crónica suborçamentação no que diz respei-
tos às dotações previstas no Orçamento do Estado, que ano após ano, se tem verificado e que tarda em ser 
ajustada, conjuntamente com as limitações ao recrutamento de pessoal independentemente do vínculo 
impostas nas sucessivas Leis do Orçamento do Estado, tornam o exercício de gestão uma tarefa altamente 
exigente e complexa, particularmente num período em que o IPCA apresenta um crescimento muito sig-
nificativo em relação ao número de estudantes. 

Como resultado das dificuldades referidas anteriormente, nos últimos anos, a evolução do número de tra-
balhadores não tem acompanhado o crescimento do número de estudantes, de cursos, projetos ou expan-
são geográfica. Neste sentido, os rácios do número de estudantes/pessoal docente e do número de estu-
dantes/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 que os condicionalismos legais e 
orçamentais acarretam importantes limitações na gestão da instituição. O atual contexto tem impedido, 
também, o normal desenvolvimento das carreiras e a melhoria das condições de trabalho, causando natu-
rais dificuldades na gestão de recursos humanos.

Ainda assim, tal como se pode verificar pela análise do quadro 6, foi possível verificar, entre 2019 e 2020, 
um crescimento de 21% no número total de trabalhadores técnicos e de gestão e de dirigentes e de 11% no 
número de docentes ETI. 

Para 2021, atendendo aos novos desafios que o IPCA tem pela frente, nomeadamente o crescimento do 
número de cursos e de estudantes e o crescimento das atividades de I&D, entre outras, o mapa de pessoal 
proposto para 2021 prevê um crescimento máximo de 70 trabalhadores face a 2020.

Quadro 6: Evolução do rácios nº de trabalhadores/ número de estudantes
Fonte: Serviços Centrais

     5.1 RECURSOS HUMANOS PLANEADOS
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NÚMERO DE TRABALHADORES EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Nº de lugares previstos 
no mapa de pessoal 

para 2021RECURSOS HUMANOS 2017 2018 11/12 Novembro 
de 2020

Pessoal Docente (ETI) 170,3 188,5 208,9 210,7 240

Pessoal Técnico e de Gestão 42 44 50 54 86

Pessoal Investigador 0 0 0 1 3

Pessoal Dirigente de carreira 7 4 8 11 14

Total 219,3 236,5 266,9 276,7 343

Quadro 7: 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 2021 está condicionado pelas eventuais limitações legais previstas na Lei do Orçamento do Estado, no-
meadamente as habituais restrições ao aumento da massa salarial, bem como à capacidade de cabimentar 
despesa face às dotações orçamentais previstas no Orçamento para 2021 do IPCA.

Neste sentido, com o exercício de elaboração do mapa do pessoal pretende-se identificar os recursos que 
a instituição considera necessários para o funcionamento das suas unidades e serviços, adequando a es-
trutura de recursos humanos às atuais e novas necessidades da instituição, nomeadamente as decorrentes 
do processo de expansão da sua atividade letiva, de investigação, de internacionalização e de reforço dos 
serviços de apoio aos estudantes.

O quadro anterior apresenta a evolução do número de trabalhadores entre 2017 e 2020 e o número 
estimado de lugares previsto para 2021, distinguindo entre pessoal docente, investigador pessoal técnico e 
de gestão e dirigentes. O mapa de pessoal do IPCA para 2021 apresenta-se no anexo II.
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Estima-se que para o ano de 2021 o total das receitas arrecadadas pelo IPCA atinja os 18.026.514,00€, 
correspondendo a um aumento global de 524.586,00 € face ao valor do orçamento aprovado para 2020.

Figura 6 – Peso da dotação do O.E. no total do orçamento para 2021 (novo gráfico) 

Apesar do crescimento de 9% no valor da dotação a transferir do Orçamento do Estado de 2021 (621 
017,00€), e tal como pode ser constatado pela análise do gráfico anterior, o valor a transferir do orçamen-
to do Estado corresponde apenas a 42% do total da receita estimada. Importa frisar que deste aumento, 
o valor de 482 300,00 €, corresponde à compensação da redução do valor das propinas determinada no 
quadro do “Contrato de Legislatura” em curso entre as instituições de ensino superior e o Governo, valor 
este que foi estimado tendo por base o número oficial de estudantes matriculados. Assim o crescimento 
“real” no valor do Orçamento do Estado é de 138 717,00 €, valor que representa um aumento da dotação 
inicial de 2% face a 2020. 

 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 €

Dotação de 2021 7 556 873 € 5 069 097 € 5 400 544 € 18 026 514 €

Quadro 8 : Evolução da dotação orçamental entre 2018 e 2020
Fonte: Serviços Centrais

Apesar do crescimento verificado na dotação do Orçamento do Estado, o IPCA continua a ser a institui-
ção de ensino superior politécnico que menor financiamento recebe por parte do Estado, quer em termos 
absolutos, quer em termos relativos, quando comparado com o número de estudantes. Se não fosse a 
capacidade da instituição para captar receitas próprias e projetos cofinanciados, 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 a core da atuação desta instituição, não teria sido possível ao IPCA ter crescido e dar 
resposta à crescente procura de estudantes.

     5.2 RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS
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Figura 7 – Estrutura das receitas do IPCA para 2021

Relativamente à previsão de arrecadação de receitas próprias, o valor da dotação definido para o ano de 
2021 é de 4 923 460,00 €, valor que representa uma diminuição de 244 860,00 € quando comparado com 
a dotação aprovada para o ano de 2020. Esta redução justifica-se, principalmente, pela aplicação do artigo 
233.º, da Lei do Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, a qual fixou 
às IES um limite máximo do valor de propina a cobrar de 697,00 €, a partir do ano letivo 2020/2021, para os 
ciclos de estudos conducentes ao gau de licenciatura e de TeSP. 

Relativamente aos valores estimados para as receitas oriundas de projetos cofinanciados, projeta-se para 
2021 um acréscimo de 225 619,00 €, comparativamente com a dotação prevista para 2020, crescimento 
este que se justifica, principalmente, pelo reembolso de despesas já realizadas no âmbito dos projetos 
que financiam os cursos TeSP. É importante referir que esta previsão tem por base uma abordagem de 
cálculo conservadora, uma vez que considera apenas os projetos que estão efetivamente aprovados à 
data da elaboração do Orçamento, ou seja, agosto de 2020, 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 ano de 2020 e no início do ano de 2021.

Por outro lado, o valor da despesa aprovada com a execução destes projetos atingia, à data da elaboração 
da proposta de Orçamento para 2021, os 12 998 409,11 €, sendo que o valor da receita a arrecadar em 2021, 
corresponde a 41,5% do montante elegível. 

Ao nível da dotação da despesa, em 2021, esta deverá atingir os 18.026.514,00€, e compreende as despesas 
com pessoal, aquisição de bens e serviços, despesas de capital, outras despesas correntes e transferências. 
A figura 7 apresenta a estrutura das despesas de acordo com o tipo de despesa realizada.

Da análise da estrutura do orçamento da despesa para 2021, destaca-se o valor das  despesas com pessoal 
que representa mais de 53 % do total das despesas, seguindo-se as despesas de capital (28%) e as despe-
sas com aquisição de bens e serviços (17%). As restantes despesas representam menos de 3% do total das 
despesas.



PLANO ATIVIDADES IPCA 2021

49

O quadro que se segue apresenta a variação, por rubricas, do Orçamento de 2021 face ao Orçamento de 2020:

Designação ORÇAMENTO 2020 ORÇAMENTO 2021
VARIAÇÃO 2020 /2021

VALOR %

Despesas com o pessoal 9 053 609,00 € 9 471 052,00 € 417 443,00 € 5%

Aquisição de bens e serviços 2 438 532,00 € 2 978 625,00 € 540 093,00 € 22%

Transferências 203 305,00 € 483 592,00 € 280 287,00 € 138%

Despesas de capital 5 780 272,00 € 5 058 245,00 € -722 027,00 € -12%

Outras despesas correntes 26 210,00 € 35 000,00 € 8 790,00 € 34%

Total Despesa 17 501 928,00 € 18 026 514,00 € 524 586,00 € 3%

Quadro 9 - Variação da Despesa do IPCA 2020/2021 

É possível constatar pela análise do quadro 9 que o valor da despesa com pessoal deverá atingir os 
9.471.052,00 €, valor que representa um aumento em 417.443,00 € face ao ano de 2020, o qual decorre, 
essencialmente, da necessidade de proceder à contratação de trabalhadores de forma a ajustar a estrutura 
de recursos humanos da instituição ao crescimento que se está a verificar nas diversas vertentes da sua 
atuação.

Ao nível da despesa com a aquisição de bens e serviços, constata-se um aumento de 540 093,00 € o que 
se justifica devido ao aumento da oferta formativa, o aumento da despesa associada à realização de ativi-
dades de I&D, bem como o aumento da despesa com a manutenção do edificado do IPCA. 

Relativamente às rubricas de transferências, destaca-se um aumento de 280 287,00 €, justificado pelo 
aumento do financiamento com as despesas correntes.

Nas despesas de capital prevê-se uma redução de 722 027,00 €, o que se justifica pela implementação do 
plano de investimentos.

Figura 8 – Estrutura das Despesas do IPCA em 2021
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O Plano de Atividades do IPCA para 2021 é o último plano anual realizado no âmbito do atual plano estra-
tégico, o qual foi 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 orga-
nizada 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 neces-
sário, foram adicionados novos indicadores, e/ou ajustadas as metas, de forma a salvaguardar a necessária 
adequação deste documento à natural evolução da instituição. 

Ao nível operacional, o plano de atividades é ainda um documento de referência para a definição de obje-
tivos para cada uma das Escolas, Unidades e Serviços, bem como, serve como suporte para a definição de 
objetivos ao nível do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração. 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 con-
junturais e contextuais que poderão influenciar a concretização e alcance de algumas metas previstas, a 
necessidade de acrescentar novas atividades e eliminar outras previstas neste Plano. 

Neste âmbito, importa realçar a incerteza que a atual situação de pandemia COVID-19 está a criar na gestão 
de todas as instituições públicas e privadas, sendo que muitas das metas definidas para as diferentes ativi-
dades planeadas, refletem já o atual nível de incerteza.

6. NOTAS FINAIS
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     ANEXOS
     ANEXO I - OFERTA FORMATIVA PREVISTA EM 2020/2021

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 distância ESG

Engenharia 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 PL ESG

Gestão Autárquica b-learning ESG

Gestão das Organizações PL ESG/APNOR

Gestão do Turismo PL ESHT

Ilustração e Animação PL ESD

Marketing PL ESG/ESHT

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

Solicitadoria PL ESG

TeSP

Aplicações Móveis Diurno ETESP

Apoio à Gestão Diurno e PL ETESP

Comércio Eletrónico Diurno ETESP

Desenho Técnico e Maquinação Diurno e PL ETESP

Desenvolvimento Web e Multimédia Diurno e PL ETESP

Design de Moda Diurno e PL ETESP

Design do Calçado Diurno ETESP

Design para Media Digitais Diurno ETESP

Eletrónica, Automação e Comando Diurno e PL ETESP

Energia, Telecomunicações e Domótica Diurno ETESP

Exportação e Logística Diurno e PL ETESP

Gestão de Seguros Diurno ETESP

Gestão Financeira e Contabilística Diurno e PL ETESP

Gestão Industrial da Produção Diurno ETESP

Ilustração e Arte Gráfica Diurno ETESP

Manutenção Industrial PL ETESP

Mecânica Automóvel Diurno e PL ETESP

Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial PL ETESP

Mobilidade Híbrida PL ETESP

Organização e Gestão de Eventos Diurno ETESP

Redes e Segurança Informática Diurno e PL ETESP

Soldadura avançada PL ETESP

Sistemas Eletrónicos e de Computadores Diurno ETESP

Turismo, Natureza e Aventura Diurno ETESP



     ANEXOS
     ANEXO II - MAPA DE PESSOAL DO IPCA 2021

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

OBS
Presidente Vice-Presidente/

Pro-Presidente Administrador Diretor
Escola

Sub-
Diretor

Dirigente 
Intermédio

1ºgrau

Dirigente 
Intermédio

2ºgrau e 
3ºgrau

Pessoal
Docente

Pessoal
Investigador

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

       Presidência 0 0 0

Administração Gestão Corrente e Administrativa 1 1 1 0

Direção dos Serviços Apoio à Administração e Direção 
dos Serviços 1 7 8 3 5

Serviços 
Administrativos

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

10 14 2 1 27 8 19

Serviços 0 0 1 0 0 1 7 0 0 10 14 0 2 1 36 9 24

Direção Gestão corrente e administrativa 
Unidade 3 3 3 0

Serviços 
Administrativos

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

7 7 0 4

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

3 2 5 0 5 2 TS a Termo 
Incerto

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

Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 8 0 0 0 16 3 10

Total Geral 0 0 1 0 0 1 10 0 3 2 22 0 2 1 52 12 34

Unidade orgânica/
área de atividades

Atribuições/competências/
atividades

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos 
de trabalho 

Previstos 
2021 

Nº de postos 
de trabalho 
preenchidos 

2019 
(11/11/2019)

Nº de 
postos de 
trabalho a 
preencher

 2020

OBS
Presidente Vice-Presidente/

Pro-Presidente Administrador Diretor
Escola

Sub-
Diretor

Dirigente 
Intermédio

1ºgrau

Dirigente 
Intermédio

2ºgrau e 
3ºgrau

Pessoal
Docente

Pessoal
Investigador

Técnico
superior

Assistente
técnico

Assistente
operacional

Especialista de
informática

Técnico de 
informática

       Presidência 1 4 5 3 2

Administração Gestão Corrente e 
Administrativa 0 0 0

Gestão de Unidades/
Serviços

Apoio à Administração e 
Direção dos Serviços 2 2 2 0

Serviços 
Administrativos

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

17 7 2 5 31 31 0

Serviços 1 4 0 0 0 2 0 0 0 17 7 2 5 0 38 36 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 9 16 16 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 230 230 203 27

Unidades de Ensino e Investigação 0 0 0 5 0 0 0 230 0 8 10 0 0 0 253 226 27

Total Geral 1 4 0 5 0 2 0 230 0 25 17 2 5 0 291 262 29

Total Geral 1 4 1 5 0 3 10 230 3 12 39 2 7 1 343 269 63


