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“Gerir uma Instituição de Ensino Superior, nos dias de hoje, é um desafio 

constante e uma obrigação de ter um olhar atento a tudo o que nos 

rodeia e influencia, compreendendo a forma como podemos e devemos 

também influenciar o meio em que atuamos. Os novos desafios de hoje são 

oportunidades concretizadas amanhã. Esta capacidade de transformar 

desafios em oportunidades exige uma atuação responsável e sustentável 

nos vários eixos e dimensões que caracterizam a nossa missão, em que a 

valorização do capital humano é a chave central de toda a atuação”.
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Mensagem da candidata

Apresento a minha candidatura a Presidente do IPCA, para um segundo mandato, nos termos do 
artigo 86.º do RJIES, do artigo 32.º dos Estatutos do IPCA e do Regulamento Eleitoral aprovado pelo 
Conselho Geral.

Quando, há quatros anos, preparava a minha candidatura a Presidente do IPCA fazia-o num contexto 
muito particular e substancialmente diferente do atual. Àquela data, a minha maior motivação era, 
como assumi, continuar um caminho, afirmar uma visão e consolidar uma estratégia iniciada pelo 
Professor João Carvalho, que durante mais de 10 anos liderou a instituição. Fi-lo num contexto difícil, 
sobretudo em termos pessoais, e tendo como lema da minha candidatura “Honrar o passado, assumir 
o presente e desafiar o futuro”.

Mas, se respeitar o passado era para mim o princípio de tudo, sabia também que teria de assumir o 
presente e desafiar o futuro porque esta Instituição jovem, dinâmica e cheia de vida precisava de 
continuar o seu caminho e fazer a sua História! 

E assim foi.

Assumi este projeto com muita seriedade e sentido de missão. Refletimos sobre a nossa estratégia e a 
melhor forma de a comunicar para que todos se envolvessem neste projeto global; definimos objetivos, 
ações e atividades a desenvolver; traçámos metas e avaliámos os desvios das nossas concretizações. 
Olhámos para o futuro e procurámos sempre desafiá-lo, aproveitando as oportunidades, incorporando 
novo conhecimento e novos métodos de trabalho para sermos mais eficientes e eficazes; o mesmo 
será dizer que continuamos a fazer muito, em prol desta comunidade que tanto merece, mas com tão 
poucos recursos. Este foi sempre um desafio! Um desafio que avalio como bem conseguido!

O crescimento, afirmação, reconhecimento e consolidação do IPCA é resultado do trabalho, empenho 
e dedicação de toda uma comunidade académica, professores, investigadores, pessoal não docente e 
estudantes.

Ao longo deste mandato, foram muitas as concretizações do IPCA, em diferentes frentes: educação 
e formação, investigação e transferência de conhecimento, interação com a sociedade, entre outros, 
evidenciando, de forma clara e transparente, o trabalho realizado e os outputs e outcomes provocados 
na sociedade. Estou convicta que a avaliação do trabalho realizado nestes quatro anos é positiva. 
Da minha parte sinto que fiz tudo o que estava ao meu alcance para que o IPCA seja uma instituição 
reconhecida e de excelência, com instalações de qualidade , equipamentos e infraestruturas de ensino 
e de investigação adequadas às condições exigidas, com pessoas empenhadas e competentes, onde é 
bom trabalhar, estudar e investigar. 

A pandemia provocada pela COVID-19 acabou por marcar a parte final deste primeiro mandato e veio 
alterar a agenda, dificultando a concretização de algumas metas previstas. Contudo, estou convicta 
de que evidenciou a nossa capacidade de adaptação e trouxe também novos desafios e oportunidades 
que temos de incorporar na governação dos próximos anos.
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Hoje abraço uma nova candidatura para um segundo mandato, incentivada por muitos docentes, 
estudantes e funcionários a continuar o projeto.

Os tempos que vivemos são complexos e desafiadores à escala global, exigindo de todos e de cada 
um de nós um papel determinante. Temos consciência de que a situação pandémica que vivemos 
desde março de 2020 transformou o mundo, o país e as nossas vidas.  O contexto é difícil e incerto, 
obriga a uma capacidade de adaptação e tomada de decisão permanente. Mas o contexto é também 
de novas oportunidades que devemos ser capazes de explorar no sentido de conseguirmos evoluir 
e melhorar no futuro. E são estes os princípios do programa de ação que apresento para 2021-2025: 
Responsabilidade e Oportunidade! 

Responsabilidade para continuar a elevar a qualidade e o nível de excelência que determinam a imagem 
de marca IPCA há mais de 25 anos, tanto nos objetivos e metas traçadas como nos resultados que 
a instituição atingiu. Responsabilidade com o desenvolvimento regional e com o futuro das pessoas 
que aqui trabalham e estudam, pois só com a valorização do capital humano conseguiremos ganhar o 
futuro!

Oportunidade porque são grandes os desafios que se colocam hoje às instituições de ensino superior 
e à sociedade, pois só com mais conhecimento é que a qualidade de vida pode melhorar e podemos 
vencer esses mesmos desafios. Oportunidade para aproveitar os planos e fundos nacionais e europeus 
que serão colocados à disposição de Portugal e, em particular das Instituições de Ensino Superior. 

É com esta vontade de fazer mais e melhor que esta candidatura assume o lema:

RESPONSABILIDADE E OPORTUNIDADE. 
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I. NOTA PRÉVIA 

Atenta à missão institucional, bem como ao enquadramento nacional e internacional que determinam 
os desafios e oportunidades para o ensino superior nos próximos anos, o programa de ação que 
aqui proponho para 2021-2025 tem os olhos postos na agenda europeia 2030 e na orientação para 
o desenvolvimento sustentável da sociedade, com foco em quatro dimensões essenciais que 
caracterizam a nossa matriz: (1) campus responsável, (2) formação para uma sociedade mais justa, 
igual, inclusiva e sustentável, (3) investigação, inovação e transferência de conhecimento e (4) 
interação com a sociedade. As medidas e ações propostas em cada eixo de intervenção baseiam-se 
nos impactos que se pretendem causar na sociedade e na região onde o IPCA opera, bem como a visão 
que temos para o IPCA em 2025.
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II. O ENSINO SUPERIOR NO CENTRO DA TRANSFORMAÇÃO DAS SOCIEDADES 

2.1. O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR NA TRANSFORMAÇÃO DAS SOCIEDADES  

O espaço europeu de ensino superior tem assumido um papel fundamental de cooperação 
intergovernamental no domínio do ensino superior e na transformação das sociedades com vista 
à concretização de uma Europa mais desenvolvida e mais sustentável. A agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável pretende ser um marco de viragem na forma como as sociedades em 
geral se devem organizar e cooperar para se tornarem mais responsáveis, mais inclusivas e mais justas.  

Nas Instituições de Ensino Superior (IES) reside a base do conhecimento fundamental para concretizar, 
com maior eficácia e eficiência, este processo de transição para uma sociedade mais sustentável. É 
neste contexto que as IES são consideradas agentes de transformação das sociedades e das regiões 
onde atuam, devendo pautar a sua ação com abordagens integradas e holísticas, orientadas por 
políticas, estratégias e comportamentos que determinam as suas comunidades internas e externas 
a adotar as melhoras práticas no domínio social, económico e ambiental. Por outro lado, a visão 
estratégica de qualquer IES deve orientar-se para a concretização dos desafios societais através do 
desenvolvimento de atividades de ensino, investigação e de interação com a sociedade que promovam 
a aquisição das futuras competências avançadas. Este é o ponto central para que qualquer IES agarre 
o futuro com sucesso e contribua para o desenvolvimento sustentável da sua região, do país e do 
mundo.

A sociedade vive hoje tempos de grande mudança e incerteza, onde o contexto social e económico 
ganhou contornos inesperados. A recuperação vai depender muito da capacidade dos vários agentes 
económicos, onde se incluem as IES, para aproveitar as oportunidades, criando valor e transformando 
as sociedades. Só desta forma conseguiremos superar os difíceis tempos que vivemos transformando-
os numa oportunidade.

2.2. O ENSINO SUPERIOR NO ÂMBITO DA AGENDA 2030

Com a implementação do processo de Bolonha foi possível conferir uma maior coerência e harmonia 
ao nível da política de ensino superior em toda a Europa, tornando o sistema mais inclusivo e acessível, 
por um lado, e mais atrativo e competitivo a nível mundial, por outro lado. Este passo de criação de um 
espaço europeu de ensino superior constituiu uma rampa de lançamento crucial para que a Europa 
esteja, hoje, numa posição privilegiada na concretização da agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável. 

Assente nos objetivos da agenda europeia 2030, o Governo Português alinhou as suas estratégias para 
2030, onde fica bem clara a preocupação com a qualificação e competência dos recursos humanos, 
em qualquer domínio da sociedade, como motor fundamental para o processo de desenvolvimento e 
transformação económica e social que se pretende promover. A redução dos défices de qualificação 
dos portugueses representa, por isso, uma das áreas estratégicas a médio e longo prazo no sentido 
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de aproximar Portugal dos padrões europeus e melhorar os níveis de produtividade e crescimento 
económico.

A concretização desta estratégia implica aumentar a ligação do sistema de ensino superior com 
o tecido económico e empresarial, tanto ao nível da formação, como da investigação aplicada e da 
transferência de conhecimento. As relações bilaterais entre a academia e o tecido económico e 
empresarial devem por isso ser reforçadas e promovidas com vista à concretização dos desafios que 
se colocam, nomeadamente na implementação do plano de recuperação e resiliência. 

No seguimento da estratégia europeia para o espaço europeu de ensino superior, designadamente 
a criação de um Espaço Europeu de Educação até 2025, destacam-se os seguintes desafios e 
oportunidades para o ensino superior do futuro:

i. Definir uma missão e visão estratégica orientada para a concretização dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, contribuindo desta forma para a transformação das sociedades 
no processo de transição para uma economia mais verde, mais inclusiva e justa; 

ii. Definir e aprovar mecanismos que estimulem e promovam a mobilidade e o reconhecimento 
académico das qualificações para todos os cidadãos da união europeia;

iii. Aumentar a capacidade colaborativa e de trabalho em rede através da promoção e expansão 
das Universidades Europeias. As Universidades Europeias privilegiam modelos assentes 
em abordagens holísticas de challenged-based, focadas no estudante e no processo de 
aprendizagem, com formação interdisciplinar e orientada para o desenvolvimento sustentável, 
envolvendo as regiões, as empresas e a sociedade através da comunhão entre ensino e 
investigação;

iv. Desenvolver academias de formação orientadas para as competências avançadas do futuro 
(future and advanced skills), no âmbito de um trabalho em rede e colaborativo que envolvam as 
IES, as regiões e as empresas;

v.  Alinhar toda a estratégia de investigação, desenvolvimento e inovação com os European 
Innovation Hubs (nomeadamente a inovação social, a bioeconomia, a inovação digital e a indústria 
do futuro) promovendo, desta forma, o aumento do impacto societal da atividade realizada 
e, consequentemente, provocando a transformação das regiões e o seu desenvolvimento 
sustentável;

vi. Definir uma política clara de promoção do sucesso académico e combate ao abandono 
escolar, contribuindo desta forma para o alcance das metas europeias para a qualificação da 
população com formação superior;

vii. Adaptar os modelos de organização e métodos de trabalho e de ensino tendo por base 
a transição digital que deve ser uma realidade nas IES. Os últimos tempos vividos durante 
a pandemia aceleraram a transição para uma economia mais digital e obrigaram a uma 
mudança significativa, quer nos comportamentos das pessoas e das organizações, quer na 
forma de trabalhar, estudar e conviver. Não compreender e não acompanhar esta evolução 
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será comprometer o futuro e perder uma oportunidade para transformar o espaço do ensino 
superior;

viii. Desempenhar um papel ativo no âmbito da implementação dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados pela União Europeia para promover uma resposta global e concertada 
aos problemas da sociedade resultantes da pandemia da COVID-19.

Inserido no espaço europeu de ensino superior, o IPCA é hoje uma IES de futuro na medida em que 
tem os olhos postos nos desafios identificados e pretende ser um agente promotor e facilitador da 
recuperação económica, da mudança  e da transformação da sociedade. A região, o país e o mundo 
precisa deste contributo, e o IPCA continuará a assumir este papel na sua missão.
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III. IPCA: CONCRETIZAÇÕES DE HOJE; DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE 
AMANHÃ 

3.1. O IPCA HOJE: PERCURSOS, RESULTADOS E CONCRETIZAÇÕES 

O IPCA é hoje uma instituição consolidada, reconhecida pela qualidade da sua formação, utilidade da 
produção científica e transferência do conhecimento para a sociedade e pelo seu forte contributo 
para o desenvolvimento sustentável da sociedade. A visão estratégica para 2021 concretizou-se e os 
principais pressupostos foram alcançados.

O Plano Estratégico 2017-2021 apresentava seis eixos estratégicos alinhados com a missão institucional 
e a visão estratégica para 2021, sendo eles: (1) as pessoas; (2) o modelo de governação; (3) a formação 
e educação; (4) a investigação, desenvolvimento e inovação (5) a interação com a sociedade e (6) o 
campus responsável. 

Nestes quatro anos de governação, salientam-se os seguintes resultados obtidos:

i. O IPCA aumentou o número de estudantes, passando de 4100 estudantes em 2016 para mais 
de 5700 estudantes em 2020, o que se traduz num aumento superior a 39% em menos de 4 anos. 
Este aumento é devido, essencialmente, ao aumento no número de estudantes a frequentar 
cursos de mestrado e cursos TESP;

ii. Foi feita uma aposta no número e na qualificação das Pessoas que trabalham na instituição. 
Em 2016, o corpo docente do IPCA era constituído por 175,55 ETI; em 2020, em período homólogo, 
o número situa-se nos 213 ETI, verificando-se um aumento de mais de 20% no número de 
docentes ETI a lecionar no IPCA;

iii. O IPCA tem apoiado e promovido a valorização académica dos seus docentes e investigadores, 
garantindo que os mesmos estão habilitados com uma formação técnico-científica avançada. 
Essa aposta é visível na percentagem de docentes de carreira com o grau de doutor ou título 
de especialista, que, em 2020, é superior a 96%. Este rácio coloca o IPCA num patamar de 
excelência para garantir a oferta de ensino superior e investigação de qualidade;

iv. O investimento nas Pessoas, abrangeu também a sua estrutura, ao nível do reforço de 
dirigentes e colaboradores, criando-se serviços e integrando no quadro um número significativo 
de pessoas. A este nível, passou-se de 45 em 2016 para 68 pessoas integradas no mapa de 
pessoal em 2020, o que se traduz num aumento superior a 50%;

v.  No que diz respeito ao eixo estratégico da governação, um dos grandes objetivos era a 
passagem do IPCA para o regime fundacional, situação que se concretizou em agosto de 2018, 
tendo-se implementado desde então as mudanças para este novo modelo de governação;

vi. A sustentabilidade financeira e a boa gestão de recursos públicos pautaram a governação dos 
últimos 4 anos, mantendo-se as contas equilibradas e os resultados positivos dos indicadores 
de gestão, nomeadamente da autonomia financeira;
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vii. Nestes 4 anos, foram criadas e colocadas em funcionamento duas novas escolas, a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo e a Escola Técnica Superior Profissional, esta última agrega 
todos os cursos TESP, passando o IPCA a ter 5 Escolas, o que traduz um acréscimo de 2 escolas 
face a 2016;

viii. Foi concretizado um aumento e diversificação da oferta formativa, quer ao nível das 
licenciaturas e dos cursos de pós-graduação e mestrado, quer dos cursos TESP, com destaque 
para o alargamento da oferta de cursos TESP no concelho de Vila Nova de Famalicão desde 
2019. O IPCA está agora presente em 4 concelhos do vale do Cávado e do vale do Ave: Barcelos, 
Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão;

ix. Foram aprovados e certificados pela A3ES os cursos de licenciatura e mestrado do IPCA, 
a maioria dos quais sem qualquer condição, o que atesta a qualidade e excelência do ensino 
superior ministrado no IPCA;

x. A adoção de práticas para a promoção do sucesso académico e a implementação de iniciativas 
que contrariem o abandono escolar foi uma das áreas com especial destaque nos últimos 4 
anos, tendo resultado na criação de um Gabinete para a Promoção do Sucesso Académico. E os 
efeitos são evidentes: a taxa de sucesso académico registou uma variação positiva de 19,9% e 
o abandono escolar registou uma redução de 0,2%;

xi. O reconhecimento da qualidade e relevância da oferta formativa do IPCA, é visível no 
aumento da procura e da qualidade dos estudantes que se candidatam pelo concurso nacional 
de acesso. A taxa de colocação de acesso aos cursos de licenciatura tem registado aumentos 
sucessivos, aproximando-se dos 100% e o número de cursos com média igual ou superior a 14 
valores em 2020 foi de 9 cursos, o que representa um acréscimo de 7 cursos face a 2016;

xii. Aumentou-se e reforçou-se a atividade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, sendo 
de destacar os seguintes resultados: a avaliação com Muito Bom de 3 unidades de I&D do IPCA 
que receberam financiamento para 4 anos; o aumento da produção científica e transferência 
de tecnologia; o aumento significativo nos últimos 4 anos do número de projetos de I&D com 
financiamento externo e em co-promoção com empresas; o aumento da investigação integrada 
em redes nacionais e internacionais; e ainda, a apresentação de candidaturas em associação 
com universidades para a oferta de programas de doutoramento conjuntos (nomeadamente 
com a Universidade de Aveiro na área da contabilidade e com a Universidade Europeia na 
área dos jogos digitais), sendo este um indicador muito positivo do potencial incremento da 
investigação num futuro próximo;

xiii. No último ano, foi reforçada a política de internacionalização do ensino e da investigação, 
destacando-se a integração do IPCA na RUN-EU (Regional University Network) que integra 7 
IES, sendo 5 estrangeiras e 2 nacionais (o IPCA e o IPLeiria, sendo este último quem lidera a 
rede);

xiv. Registou-se, ainda, o aumento do volume e diversificação da atividade internacional do 
IPCA, ao nível da mobilidade nacional e internacional dos estudantes, docentes e colaboradores. 
Também no âmbito da internacionalização, foram fortalecidas as relações com entidades de 
países terceiros, nomeadamente com o Brasil e com os PALOP, potenciando-se a atração de 
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estudantes internacionais provenientes destes países;

xv. Ao longo dos 4 anos houve a preocupação constante em dotar o campus das condições 
necessárias e adequadas ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, científicas, laborais 
e lúdicas, com respeito pelo ecossistema envolvente e pela saúde e bem-estar de todos os que 
frequentam e trabalham nesta instituição de ensino superior, tendo sido feito um investimento 
público superior a 6 milhões de euros nestes 4 anos de mandato para melhorar as condições e 
qualidade de vida no campus do IPCA;

xvi. Destacam-se as conclusões das obras iniciadas antes de 2017, a Escola Superior de 
Tecnologia (2018) e a Biblioteca do IPCA (2018); o arranque e conclusão do M-Factory Lab (2019) 
e do Bar do Campus (2020); e o arranque e conclusão das obras de requalificação do Polo de 
Braga, Salienta-se, ainda, em 2019 a aquisição de 15.000 m2 de terreno, que permitiu aumentar 
o Campus de 67.515 m2 para 82.515 m2;

xvii. Está em curso o lançamento da empreitada da Escola Superior de Hotelaria e Turismo – 
Escola Hotel, em Guimarães , da responsabilidade do município;

xviii. Está a decorrer a empreitada de requalificação, da responsabilidade do município  da 
Escola Superior de Design no centro da cidade de Barcelos;

xix. Depois de um longo processo negocial, a Câmara Municipal de Barcelos procedeu à 
aquisição de um terreno de 33.000 m2, situado na Quinta do Patarro, para aumentar o campus 
do IPCA para 115.515 m2; encontra-se atualmente na fase final o concurso internacional para 
a elaboração de Projetos de Arquitetura e Projetos de Especialidades e de Execução Integral 
para a Construção, Reabilitação, Refuncionalização e Ampliação do Edifício da Quinta do 
Patarro para a Instalação do Barcelos Collaborative Research and Innovation Center (B-CRIC), 
da Residência Académica, e de infraestruturas e arranjos de espaços exteriores envolventes;

xx. Está finalizado o projeto da execução e vai ser lançada a empreitada para a construção do 
polo do IPCA em Esposende da responsabilidade do município;

xxi. O IPCA tem vindo, cada vez mais, a assumir uma atuação socialmente responsável, com 
preocupações ao nível da gestão dos impactos provocados na comunidade, minimizando os 
seus efeitos negativos e envolvendo nessa gestão toda a comunidade académica. Salienta-se 
a promoção contínua de um campus verde, seguro e saudável, com a implementação de várias 
medidas e projetos com vista à proteção ambiental, nomeadamente, ao nível da mobilidade 
sustentável, implementação de medidas de eficiência energética, colocação de capoto nas 
fachadas da Escola Superior de Gestão, a substituição de toda a iluminação para sistema LED, 
a instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia para autoconsumo e instalação 
de postos de carregamento para veículos elétricos. Ao mesmo tempo foram realizados 
elevados investimentos na área da modernização administrativa e da digitalização, bem como 
na aquisição de software;

xxii. O IPCA modernizou os seus espaços de ensino e investigação, com especial destaque para 
a aquisição de equipamentos de última geração, com salas de aula equipadas e adaptadas ao 
ensino presencial ou a distância, com ferramentas e máquinas para os cursos TESP.
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Volvidos estes 4 anos, é inegável o valor e a notoriedade que o IPCA alcançou na região e no país, 
resultado de uma visão estratégica, a que o trabalho e empenho de todos (Professores, Colaboradores, 
Estudantes, Conselheiros e Curadores, Municípios, Ministério e restantes stakeholders) deram forma, 
superando as muitas dificuldades que também fizeram parte do percurso. 

3.2. DESAFIOS E OPORTUNIDADES: O IPCA EM 2025

Não existem dúvidas da velocidade com que hoje as pessoas, as organizações e a sociedade em 
geral mudam e se alteram. Gerir uma IES nos dias de hoje é um desafio constante e uma obrigação 
de ter um olhar atento a tudo o que nos rodeia e influencia, e compreender a forma como podemos e 
devemos também influenciar o meio em que atuamos. Os novos desafios de hoje, são oportunidades 
concretizadas amanhã. Esta capacidade de transformar desafios em oportunidades exige uma 
atuação responsável e sustentável nos vários eixos e dimensões que caracterizam a missão do IPCA.

As IES têm, no contexto atual, um papel preponderante na implementação do plano de recuperação 
e resiliência e na resposta global e concertada aos desafios resultantes das mudanças climáticas, 
da transição digital e da complexidade das relações e dinâmicas sociais, em particular no período 
pós-pandemia. Perante este contexto de incerteza, mudança e complexidade, exige-se uma atitude 
dinâmica e proativa para vencer o futuro e continuar a elevar o IPCA a patamares de excelência, em 
que a valorização do capital humano é a chave central de toda a atuação.

Tal como já referido, coloca-se hoje como desafio central a qualquer IES contribuir para a concretização 
dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da agenda 2030. Esta agenda resulta do trabalho 
conjunto da sociedade para a criação de um modelo global que acabe com a pobreza, promova a 
prosperidade e o bem-estar de todos, proteja o ambiente e combata as alterações climáticas. Os 17 
ODS estabelecidos nesta agenda baseiam-se numa tripla perspetiva (social, económica e ambiental) e 
abrangem diversas áreas de atuação das IES, que se podem categorizar em quatro dimensões:1

(1) Dimensão organizacional – inclui as questões relativas à estrutura, políticas e funcionamento 
da entidade, a gestão dos recursos disponíveis e a orientação para comportamentos e práticas 
valorizadas;

(2) Dimensão educativa – refere-se à inclusão de políticas e práticas no projeto educativo que 
promovam a formação cívica, para além da formação profissional;

(3) Dimensão do conhecimento – incluem-se as medidas e orientações que promovam a 
produção, difusão e transferência do conhecimento gerado na investigação científica para a 
sociedade;

(4) Dimensão social – inclui toda a ação responsável junto da sociedade, em interligação com 
os demais atores.

___________________________________________________________________________________________________

1 Baseado no livro “Indicadores de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior”, do ORSIES, novembro de 2020. 
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O sucesso do IPCA na transformação da sociedade em prol da concretização dos ODS depende, 
em larga medida, de uma ação colaborativa com os vários agentes e setores da sociedade e de uma 
proximidade entre ciência, tecnologia e decisão política. Por outro lado, esta transformação requer 
também uma aproximação forte a 2 níveis: (1) entre formação e investigação e (2) entre a ciência e 
o conhecimento e o tecido económico e empresarial. A integração destes 2 níveis é essencial para 
conseguir acrescentar valor através da incorporação da inovação e do conhecimento nos processos 
de transformação e de prestação de bens e serviços de qualidade para a sociedade em prol de uma 
melhor qualidade de vida.  

Perante o contexto nacional e internacional apresentado, e a inserção do IPCA num espaço europeu 
de ensino superior, nomeadamente a sua recente integração na RUN-EU, são muitos os desafios e 
oportunidades que se colocam ao IPCA até 2025 e que sustentam o programa de ação apresentado no 
capítulo seguinte:

i. Assumir a centralidade e valorização do capital humano para a transformação dos desafios 
em oportunidades, envolvendo a comunidade académica na vida da Instituição, promovendo a 
igualdade, a inclusão e a promoção da sustentabilidade;

ii. Afirmar a Instituição como centro de ciência e de conhecimento capaz de contribuir para a 
transformação das regiões, adotando uma cultura de responsabilidade social, colaborativa e 
de trabalho em rede, seja no contexto nacional com o tecido económico e empresarial, seja no 
contexto internacional com as redes do conhecimento científico, em que a promoção de boas 
práticas de ciência aberta e de partilha de conhecimento assumem carácter prioritário no 
programa de ação;

iii. Criar e implementar uma estrutura de inovação e flexibilização curricular transversal à 
oferta formativa do IPCA, orientada para as future and advanced skills (FASA), promovendo 
a facilidade do reconhecimento académico e a mobilidade no espaço europeu. Neste desafio 
promove-se a inclusão da agenda 2030 e dos ODS na estrutura e na oferta curricular do IPCA, 
contribuindo, assim, para a formação cívica da comunidade discente;

iv. Promover o alinhamento das atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i) 
com o plano de formação orientado para a concretização dos ODS, e com foco nos European 
Innovation Hubs. O aumento da integração dos estudantes nos projetos de I&D+i e a realização 
de projetos em co-promoção com as empresas e entidades do setor social constituem 
prioridades no programa de ação;

v.  Assumir um papel ativo no cumprimento do plano de recuperação e resiliência, em particular no 
que diz respeito às medidas e iniciativas destinadas ao ensino superior. A este respeito importa 
reforçar a responsabilidade social de cumprir criteriosamente com as regras e princípios da 
boa gestão do dinheiro público, garantindo uma boa execução dos planos e financiamentos que 
venham a ser aprovados para o IPCA;

vi. Institucionalizar a política de promoção do sucesso académico e de combate ao abandono 
escolar, envolvendo todos os agentes de gestão pedagógica na monitorização e sinalização de 
situações que necessitem de intervenção dos serviços, em que a implementação do Observatório 
para a Promoção do Sucesso Académico (OPAS), constitui, a este nível, um objetivo prioritário;
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vii. Implementar novos métodos de trabalho e de ensino que promovam a transição digital, 
seja ao nível da modernização e desmaterialização dos processos e procedimentos com vista 
a garantir a prestação de serviços mais eficazes e mais rápidos à comunidade científica, seja 
em termos da inovação pedagógica com a aplicação de metodologias ativas de ensino que 
promovam abordagens de project-based larning e inovação em co-criação. A formação das 
pessoas assume, neste vetor, uma prioridade no programa de ação;

viii. Assumir a internacionalização como pilar transversal a todos os eixos de intervenção, seja 
ao nível da formação cívica e profissional, seja na gestão do conhecimento, seja na interação 
com a sociedade;

ix. Assegurar a monitorização e acompanhamento dos estudantes com vista a proporcionar os 
apoios sociais e as condições adequadas a uma boa integração académica e à frequência do 
ensino superior com sucesso. No período pós-pandemia, e atendendo aos possíveis efeitos da 
mesma na saúde mental da comunidade académica, este acompanhamento revela-se prioritário 
nos próximos anos;

x. Consolidar as infraestruturas de ensino, investigação e de apoio aos estudantes, seja no 
campus do IPCA, seja nos polos, seguindo sempre uma política de sustentabilidade ambiental 
e social;

xi. Aproveitar eventuais oportunidades de envolvimento do IPCA em novos projetos de ensino 
e investigação importantes para a região e para o país;

xii. Assegurar a continuidade de um modelo de gestão eficiente, mantendo um nível de 
autonomia financeira superior a 50% tendo por base a captação de fontes alternativas de 
financiamento. O programa de ação deverá prever a monitorização da gestão do modelo de 
fundação após 5 anos da sua aprovação. 

Em resumo, até 2025 o IPCA deve afirmar a sua política e estratégia de sustentabilidade, alinhando 
a sua missão e a sua visão com a agenda 2030, em complemento com os objetivos e as metas 
definidas no contrato de legislatura assinado entre o Governo e as IES para 2023, os indicadores de 
responsabilidade social das IES e ainda a estratégia de desenvolvimento do Norte para o período 
2021-2027. É neste sentido que apresento um programa de ação para os próximos 4 anos assentes 
numa estratégia de sustentabilidade transversal aos quatro eixos que caracterizam a missão do IPCA, 
conforme se apresenta no quadro 01. 
No âmbito da sua atuação, o IPCA gera impactos determinantes na sociedade em cada um dos eixos de 
missão que desenvolve, como mostra o quadro 01. É responsabilidade da Instituição garantir que gera 
impacto positivo nos vários níveis de ação, pois só desta forma se consegue a transformação para uma 
economia mais verde, justa e inclusiva, cumprindo assim com os objetivos da agenda 2030. 
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QUADRO 01: EIXOS DE INTERVENÇÃO E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE

Eixos de Intervenção Impactos

Campus responsável Impactos organizacionais – representa as ações associadas a uma gestão 
e governação transparente, à valorização e desenvolvimento pessoal e 
profissional, ao uso de boas práticas na utilização e gestão dos recursos; 
inclui ainda as ações de garantia da qualidade, comunicação com a 
comunidade interna e externa e os sistemas de informação.     

Formação para uma 
sociedade mais justa e 
sustentável

Impactos educativos – representa as ações que garantam uma formação 
profissional e cívica dos estudantes, orientada para uma aprendizagem 
socialmente responsável e alinhada com as necessidades das sociedades 
modernas (future and advanced skills).

Investigação, inovação 
e transferência de 
conhecimento

Impactos cognitivos – representa as ações que promovem e valorizam a 
inter e multidisciplinaridade das atividades de I&D+i e de transferência 
de conhecimento, orientadas para os desafios societais que promovem 
uma sociedade mais desenvolvida e sustentável, em que o projeto da 
investigação a realizar deve estar também alinhada com os European 
Innovation Hubs.

Interação com a 
sociedade

Impactos sociais – representa as ações que proporcionam contextos e 
comunidades de aprendizagem inclusivas, internacionais e diversificadas, 
bem como a criação de redes e parcerias que valorizem a missão da 
Instituição e das comunidades envolventes.  
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IV. PROGRAMA DE AÇÃO 2021-2025

O IPCA tem como missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade, estimular a criação cultural 
e a investigação aplicada, 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. Na prossecução da sua missão, o IPCA segue os valores da ética 
e da excelência, da proximidade e da inclusão, da responsabilidade e da transparência, promovendo a 
criatividade e a inovação, bem como a competitividade e o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

O programa de ação que apresento para 2021-2025 está alinhado com a missão, a visão e o projeto para 
uma Instituição sustentável, bem como com os Estatutos do IPCA e os demais enquadramentos legais 
com impacto na vida da IES, nomeadamente o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES) e o Contrato de Legislatura assinado entre o Governo e as IES para 2023. Como referido 
anteriormente, assume-se nesta candidatura um compromisso institucional com a agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável de forma a alinhar o IPCA com os principais referenciais à escala global. 
Também os referenciais europeus para a garantia da qualidade no espaço de ensino superior são 
contemplados, de forma transversal, a todas as medidas e ações previstas neste programa.

Tendo por base o enquadramento já feito sobre os desafios e oportunidades que se colocam a qualquer 
IES que atua no espaço europeu de ensino superior, e em particular a visão que tenho para o IPCA 
em 2025, o Programa de Ação para 2021-2025 encontra-se organizado em 4 eixos de intervenção e os 
respetivos vetores de ação, conforme se apresenta no quadro 02.  

 
QUADRO 02: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO

Eixos de Intervenção Vetores de Ação

Campus responsável 1. Governação ética e sustentável
2. Políticas de inclusão social
3. Valorização do capital humano e gestão responsável das pessoas 
4. Transparência e equidade nas políticas de acesso ao ensino superior
5. Campus ambientalmente sustentável, seguro e saudável
6. Comunicação socialmente responsável

Formação para uma 
sociedade mais justa e 
sustentável

1. Formação de cidadãos socialmente responsáveis
2. Promoção do sucesso educativo e combate ao abandono escolar
3. Promoção da empregabilidade e da aprendizagem ao longo da vida
4. Promoção da mobilidade e da colaboração, nacional e internacional
5. Fortalecimento do relacionamento com os alumni
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Eixos de Intervenção Vetores de Ação

Investigação, inovação 
e transferência de 
conhecimento

1. Integração dos agentes internos (estudantes e professores) e externos 
(empresas e instituições) nos projetos de investigação e transferência de 
tecnologia
2. 2. Política e estratégia de investigação alinhada com os desafios 
societais 
3. Promoção da ciência aberta, transdisciplinaridade e envolvimento da 
comunidade nas atividades de I&D+i

Interação com a 
sociedade

1. Criação de redes e parcerias que fomentem a concretização da missão 
do IPCA
2. Promoção de processos de desenvolvimento sustentável e 
transformação social aproximando a academia da sua comunidade 
externa
3. Estimular a aprendizagem em contexto real envolvendo estudantes em 
projetos aplicados e concebidos com a sociedade envolvente

Nas secções seguintes descreve-se o conjunto de medidas e ações que se propõe concretizar no 
período 2021-2025.

4.1. CAMPUS RESPONSÁVEL

O primeiro eixo de intervenção é o campus responsável que identifica o modelo de gestão e 
governação transparente, a adoção de uma política socialmente responsável em todos os domínios 
de atuação do IPCA, a valorização e desenvolvimento pessoal e profissional, o uso de boas práticas 
na utilização e gestão dos recursos, bem como as ações com vista à garantia da qualidade, melhoria 
da comunicação com a comunidade interna e externa e os sistemas de informação. Ter uma visão 
clara sobre a política de sustentabilidade, de transparência e accountability é essencial para garantir 
que o IPCA desempenhe o seu papel na transformação da sociedade, na promoção da qualidade e na 
garantia de níveis de excelência. É neste sentido que se organiza este eixo em 6 vetores de ação: (1) a 
governação sustentável e transparente; (2) as políticas de inclusão social; (3) a valorização do capital 
humano e a gestão sustentável das pessoas; (4) a transparência e equidade nas políticas de acesso 
ao ensino superior; (5) campus ambientalmente sustentável, seguro e saudável e, (6) a comunicação 
socialmente responsável.

O quadro 03 apresenta as propostas de medidas e ações a desenvolver durante os próximos 4 anos 
para cada vetor de ação, tenho por base os princípios e objetivos do campus responsável.
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QUADRO 03 – CAMPUS RESPONSÁVEL: MEDIDAS E AÇÕES A DESENVOLVER

Vetores de Ação Medidas e ações proposta

1. Governação ética 
sustentável

i. Continuar a utilização de um modelo de gestão que prima pela  eficiência 
e racionalidade económica e financeira;

ii. Implementar um modelo de governação com alinhamento estratégico 
para assegurar a prestação de um serviço público de qualidade e baseado 
nos princípios da transparência e da accountability, nomeadamente em 
termos de divulgação online da informação de gestão;

iii. Prestar contas trimestralmente ao conselho de gestão, recorrendo 
à elaboração de mapas de execução orçamental detalhados e 
acompanhados de indicadores de gestão relevantes para a tomada de 
decisão;

iv. Consolidar a implementação de um sistema integrado de gestão por 
projeto/atividade/programa, contemplando  informação por centro 
de custos de forma a permitir o apuramento, em tempo oportuno, de 
informação para o controlo de gestão e tomada de decisão;

v. Partilhar informação à comunidade e monitorização contínua do código 
de conduta do IPCA;

vi. Simplificar e desmaterializar integralmente os procedimentos 
administrativos, de apoio às atividades de ensino, investigação e 
interação, reconvertendo os processos (de negócio) para o digital, 
modelando-os (utilizando BPMN - Business Process Model and Notation);

vii. Desenvolver uma estratégia de segurança da informação, que garanta 
a privacidade dos titulares dos dados com níveis de accountability 
elevados para a proteção de dados pessoais. simplificando-os e tornando-
os mais eficientes.

viii. Repensar a intranet, o sistema de gestão documental e desenhar 
um sistema de arquivo digital que garanta a preservação legal dos 
documentos da Instituição.

ix. Criar ferramentas de business analytics com capacidade preditiva 
como forma de melhorar o processo de tomada de decisão pelos 
diferentes órgãos de gestão da Instituição.

x. Desenvolver a governança dos sistemas de informação, de forma a que 
se garanta que estes estão, continuamente, alinhados com os objetivos 
operacionais superiormente definidos para a Instituição.

xi. Avaliar o  regime fundacional nos termos do nº 1 do artigo 13ª do 
Decreto-Lei 63/2028 de 6 de agosto, continuando a promover boas 
práticas de comunicação e prestação de contas aos órgãos da Fundação;

xii. Acompanhar e introduzir melhorias propostas no âmbito da 
intervenção da comissão de prevenção da corrupção  do IPCA.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

2. Políticas de inclusão 
social

i. Definir políticas de inclusão social que envolvam todos os stakeholders 
da comunidade IPCA;

ii. Introduzir a cultura e a política deinclusão social nas boas práticas e 
documentos institucionais;

iii. Promover ações concretas de inclusão social e igualdade de género no 
plano estratégico;

iv. Promover a aquisição de competêncas e partilha de boas práticas de 
educação inclusiva na comunidade académica.

3. Valorização do 
capital humano e 
gestão responsável das 
pessoas 

i. Continuar a dar voz aos estudantes envolvendo-os nos órgãos de gestão 
do IPCA, na definição e implementação da estratégia organizacional, na 
discussão de temas relevantes para a instituição e desenvolver as ações 
necessárias tendo em vista o feedback das suas intervenções/opiniões;

ii. Reforço do quadro de pessoal docente, nos termos dos Estatutos 
da Carreira Docente do Ensinos Superior Politécnico, do RJIES e dos 
Estatutos do IPCA;

iii. Definir e implementar uma carreira específica para investigadores, em 
função das áreas de especialização e projetos de I&D a desenvolver;

iv. Criar a  carreira de especialista prevista no artigo 65 dos Estatutos 
do IPCA (Despacho normativo, nº1-A/2019 de 14 de junho)  para pessoal a 
lecionar exclusivamente em cursos TeSP;

v. Adequar o quadro do pessoal técnico às necessidades no mapa de 
pessoal do IPCA, considerando os eixos estratégicos definidos para 2025;

vi. Apoiar o desenvolvimento de um programa de formação contínua, de 
acordo com as necessidades identificadas, promovendo as competências 
digitais;

vii. Valorização dos recursos humanos incluindo a abertura de concursos e 
da progressão em função do mérito;

viii. Promover o desenvolvimento pessoal e profissional, com destaque 
para os programas de desenvolvimento de formação pedagógica e de 
capacitação dos docentes;

ix. Implementar medidas de apoio à conciliação entre o trabalho e a vida 
pessoal e familiar dos recursos humanos.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

4. Transparência e 
equidade nas políticas 
de acesso ao ensino 
superior

i. Assegurar a transparência e divulgação das condições e formas de 
ingresso e inscrição no ensino superior, quando diferentes do CNA;

ii. Assegurar a continuidade de estudos superiores a mais estudantes, 
alargando a base de acesso a diferentes perfis, designadamente 
estudantes internacionais, estudantes com mais de 23 anos e estudante 
do ensino profissional;

iii. Promover a aprendizagem ao longo da vida através da integração da 
população ativa nos cursos oferecidos pelo IPCA;

iv. Garantir que nenhum estudante abandona o ensino superior por 
problemas financeiros, assegurando um sistema de apoios sociais.



20

Vetores de Ação Medidas e ações proposta

5. Campus 
ambientalmente 
sustentável, seguro e 
saudável

i. Continuar a promover um Campus ambientalmente sustentável, seguro 
e saudável, envolvendo toda a comunidade académica na implementação 
das boas práticas e medidas definidas.  

ii. Aumentar a produção de energia fotovoltaica e da gestão sustentável 
da água; 

iii. Monitorizar os consumos de energia e implementação de medidas de 
poupança energética;

iv. Concluir a rede de ecovia e aumento de áreas verdes;

v. Implementar programas que contribuam para a descarbonização;

vi. Concluir a construção das novas infraestruturas e instalações:

* Apoiar o município de Guimarães  na construção na Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo, em Guimarães;
* Apoiar o município de Esposende na construção das instalações do 
polo do IPCA em Esposende;
* Requalificação das instalações do polo do IPCA em Vila Nova de 
Famalicão ;
* Apoiar o município de Barcelos na requalificação das instalações da 
Escola Superior de Design no centro da cidade de Barcelos;
* Construção do Barcelos Collaborative Research and Innovation 
Center (B-CRIC);
* Construção de um auditório no campus para 500 pessoas;
* Construção de uma residência académica;
* Construção de um edifício multiusos para a realização de eventos 
desportivos, culturais e sociais para servir toda a comunidade;
* Reforço dos laboratórios e oficinas afetos aos ciclos de estudo;

vii.  Promover a prática de atividades desportivas, culturais e de 
responsabilidade social;

viii. Elaborar a carta para a alimentação saudável e sustentável;

ix. Melhorar a segurança, utilizando dispositivos inteligentes de acesso 
aos Campus e seus espaços.

x. Certificar o Campus pelos referenciais NP/EN/ISO 14001 e 50001.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

6. Comunicação 
socialmente 
responsável

i. Aumentar a imagem institucional do IPCA em todas as iniciativas;  

ii. Promover externamente a responsabilidade do IPCA perante a 
sociedade;

iii. Reforçar a notoriedade, nacional e internacionalmente, da marca 
IPCA de forma a atrair talento e favorecer a empregabilidade dos nossos 
diplomados;

iv. Criar um sistema eficaz de comunicação interna;

v. Intensificar o uso das redes sociais na promoção e divulgação do IPCA, 
direcionado para o público jovem e potenciais estudantes do IPCA;

vi. Promover a divulgação e comunicação institucional em português e em 
inglês.

4.2. FORMAÇÃO PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SUSTENTÁVEL

A formação superior constitui um dos pilares básicos da missão de qualquer IES. No contexto da 
política de sustentabilidade que se pretende institucionalizar assumimos como prioritário o eixo de 
intervenção da formação para uma sociedade mais justa e sustentável na medida em que assumimos 
como estratégico o alinhamento do projeto educativo do IPCA com os objetivos de desenvolvimento 
sustentável. Ou seja, o foco não é apenas formar profissionais para o mercado de trabalho, mas também 
formar melhores cidadãos que contribuam para uma sociedade mais justa e sustentável. Para gerar o 
impacto educativo desejado devem contemplar-se para os próximos 4 anos um conjunto de medidas e 
ações que garantam a formação profissional e cívica dos estudantes, orientada para as competências 
aplicadas e alinhada com as necessidades da sociedade moderna (future and advanced skills). Nestes 
objetivos estão incluídos a transição digital, a internacionalização da formação, a flexibilidade 
curricular e inovação pedagógica, o sucesso académico e a relação com os alumni e a empregabilidade. 
 
Para o cumprimento dos objetivos neste eixo de intervenção definiram-se 5 vetores de ação que 
devem orientar as medidas a implementar nos próximos 4 anos, sendo eles: (1) a formação de cidadãos 
socialmente responsáveis (alinhamento com os ODS); (2) a promoção do sucesso académico e 
combate ao abandono escolar; (3) a promoção da empregabilidade e da aprendizagem ao longo da 
vida; (4) a promoção da mobilidade e da colaboração, nacional e internacional; (5) o fortalecimento do 
relacionamento com os alumni.

O quadro 04 apresenta a proposta de medidas e ações a desenvolver durante os próximos 4 anos 
para cada vetor de ação, tendo por base os princípios e os objetivos do eixo da formação para uma 
sociedade mais justa e sustentável.
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QUADRO 04 – FORMAÇÃO PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SUSTENTÁVEL: MEDIDAS E 
AÇÕES A DESENVOLVER

Vetores de Ação Medidas e ações proposta
1. Formação de 
cidadãos socialmente 
responsáveis

i. Promover as boas práticas pedagógicas que estimulem o pensamento 
crítico, abordagens holísticas de challenged-based, focadas no estudante 
e no processo de aprendizagem;

ii. Estimular a formação interdisciplinar e orientada para o 
desenvolvimento sustentável, promovendo as micro credenciais e a 
flexibilidade curricular;

iii. Desenvolver academias de formação orientadas para as competências 
avançadas do futuro (future and advanced skills), no âmbito de um 
trabalho em rede e colaborativo que envolvam as IES, as regiões e as 
empresas;

iv. Estimular a inserção dos estudantes, no âmbito das unidades 
curriculares, em projetos de voluntariado com impacto na comunidade;

v. Dinamizar a realização periódica de ações-formação e workshops com 
apresentação de casos práticos, envolvendo as Escolas do IPCA  com 
outras instituições e empresas.

2. Promoção do sucesso 
educativo e combate ao 
abandono escolar

i. Consolidar a estratégia de promoção do sucesso e combate ao 
abandono escolar; 

ii. Monitorizar e acompanhar, de forma contínua, o sucesso académico, 
colocando em funcionamento o OPAS -Observatório Permanente do 
Abandono e Sucesso Escolar;

iii. Apoiar e ampliar as medidas e programas promotores de sucesso 
académico, com ações desenhadas para perfis  específicos como os 
estudantes de CTeSP, os estudantes que ingressem através das provas 
M23, os estudantes internacionais, entre outros; 

iv. Promover o desenvolvimento de métodos de estudo e da 
autorregulação, particularmente junto dos estudantes de 1º ano e dos 
CTeSP, e diagnóstico das necessidades de apoio social e psicopedagógico;

v. Disponibilizar cursos livres em áreas de maior insucesso académico 
para aumentar as competências de base dos estudantes e diminuir a taxa 
de insucesso escolar.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

3. Promoção da 
empregabilidade e da 
aprendizagem ao longo 
da vida

i. Criar uma Escola de pós-graduações e formação executiva, orientada 
para as áreas de especialização do IPCA e  transformação digital e 
tecnológica;

ii. Requalificar a população ativa através de um modelo de requalificação 
de competências (re-skills) e incentivo à aquisição de novas competências 
(up-skills) orientadas para as FASA e os European Innovation Hubs;

iii. Consolidar a prática de metodologias ativas de aprendizagem com o 
reforço do ensino à distância;

iv. Avaliar as necessidades de formação das empresas e instituições 
sociais com vista à definição de oferta formativa adequada, promovendo a 
transformação digital e tecnológica;

v. Acreditar, registar e oferecer Mestrados Profissionais como forma de 
estimular e aumentar as oportunidades de formação ao longo da vida.

4. Promoção da 
mobilidade e da 
colaboração, nacional e 
internacional

i. Reforço dos programas de internacionalização que promovam a 
mobilidade de estudantes, professores e funcionários;

ii. Internacionalização da formação e promoção da flexibilidade curricular 
com base num modelo de micro credenciais;

iii. Reforço da cultura de internacionalização envolvendo, entre outras 
ações, a disponibilização de conteúdos pedagógicos em língua inglesa, 
incluindo planos de estudos e informação na página web e na intranet do 
IPCA;

iv. Reforço da rede de parcerias internacionais;

v. Reforço da participação de docentes e de investigadores em eventos de 
dimensão internacional;

vi. Promoção de um programa de atividades no quadro do 
Desenvolvimento Regional Sustentável;
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

5. Fortalecimento do 
relacionamento com os 
alumni

i. Reforçar a relação com os alumni, desenvolvendo procedimentos para 
permitir um acompanhamento regular das suas carreiras, desenvolvendo 
ações e iniciativas diversas, oferecendo formação avançada relevante a 
estes dirigida;

ii. Consolidação da plataforma alumni; 

iii. Sistema de acompanhamento dos percursos dos diplomados, que lhes 
forneça dados sobre a relevância dos cursos ministrados;

iv. Criar um programa de mentoria com alumni com vista ao apoio à 
integração no mercado de trabalho dos estudantes finalistas;

v. Envolver os estudantes e os alumni em projetos da Instituição, para 
aumentar e reforçar a ideia de pertença à comunidade IPCA.

4.3. INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

A par da formação, a investigação constitui outro pilar basilar da missão de qualquer IES, associado 
à inovação e transferência de conhecimento e de tecnologia para a sociedade. As IES são centros de 
ciência e conhecimento que crescem e se desenvolvem a partir da investigação que realizam e da 
sua capacidade que criar valor e conhecimento para a sociedade. No alinhamento com os desafios 
e oportunidades identificados para as IES em 2030, definiu-se como terceiro eixo de intervenção a 
investigação, inovação e transferência de conhecimento que representa as ações que promovem e 
valorizam a inter e multidisciplinaridade das atividades de I&D+i e de transferência de conhecimento, 
orientadas para os desafios societais que promovem uma sociedade mais desenvolvida e sustentável. 
Neste sentido, o desenho e planeamento da investigação a realizar deve estar alinhada com os 
European Innovation Hubs e a agenda 2030, e adotar uma abordagem colaborativa e aplicada, de 
forma a provocar os impactos societais desejados e a melhoria da qualidade de vida, quer no contexto 
nacional, quer internacional. 

Para a concretização dos objetivos previstos no eixo da investigação, inovação e transferência de 
conhecimento foram definidos três vetores de ação: (1) a integração dos agentes internos (estudantes 
e professores) e externos (empresas e instituições) nos projetos de investigação e transferência de 
tecnologia, numa perspetiva colaborativa; (2) o projeto de investigação alinhado com os desafios 
societais, nomeadamente os European Innovation Hubs e os ODS; e (3) promoção da ciência aberta, 
transdisciplinaridade e envolvimento da comunidade nas atividades de I&D+i.

O quadro 05 apresenta a proposta de medidas e ações a desenvolver durante os próximos 4 anos 
para cada vetor de ação, tenho por base os princípios e objetivos do eixo da investigação, inovação e 
transferência de conhecimento.
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QUADRO 05 – INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: MEDIDAS E 
AÇÕES A DESENVOLVER

Vetores de Ação Medidas e ações proposta

1. Integração dos 
agentes internos 
(estudantes e 
professores) e 
externos (empresas 
e instituições) 
nos projetos de 
investigação e 
transferência de 
tecnologia

i. Promover o alinhamento das atividades de I&D+i com o plano de 
formação orientado para a concretização dos ODS, e com foco nos 
European Innovation Hubs, numa perspetiva colaborativa e de trabalho 
em rede com instituições nacionais e internacionais;

ii. Aumentar a participação em projetos de I&D+i em co-promoção com 
empresas e entidades do setor social, promovendo e estimulando a 
participação dos estudantes neste processo;

iii. Promover o empreendedorismo de base científica e tecnológica;

iv. Criar redes de incubação de projetos, start-ups e spin-offs.

2. Projeto de 
investigação alinhado 
com os desafios 
societais 

i. Reforçar os projetos de investigação alinhados com as agendas 
colaborativas e em tipologias de soluções por setores empresariais; 

ii.  Reforçar a importância pela investigação doutoral e criar programas 
em parceria com empresas, nomeadamente através da concretização do 
projeto Europeu aprovado no âmbito da RUN-EU que prevê a oferta de 
doutoramentos profissionais em parceria;

iii. Promover a inovação e criatividade com relevância económica e 
impacto social significativos;

iv. Dinamizar as infraestruras de I&D+i, nomeadamente o B-CRIC, para 
desenvolver espaços adequados e atrativos para desenvolvimento de 
inovação e investigação com empresas.

v. Assumir um papel dinamizador no âmbito dos laboratórios associativos 
em que esteja envolvido, associando aos projetos e parceiros associados.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

3. Promoção da 
ciência aberta, 
transdisciplinaridade 
e envolvimento da 
comunidade nas 
atividades de I&D+i

i. Formar e capacitar os docentes e estudantes em inovação tecnológica 
ou social de base tecnológica, promovendo boas práticas de ciência 
aberta e difusão do conhecimento; 

ii. Valorizar a política de difusão sistemática do conhecimento 
produzido, incluindo-a nos seus documentos estratégicos e recorrendo a 
mecanismos de divulgação científica previstos pela tutela; 

iii. Criação de plataformas que efetuem a agregação do conhecimento 
desenvolvido nas várias Escolas por setores de atividade e que permitam 
ao IPCA desempenhar um papel mais relevante na transformação da 
sociedade;

iv. Mapear as áreas de I&D+i e transferência de tecnologia e 
conhecimento orientadas para os ODS e definir orientações específicas 
para incentivar o desenvolvimento de projetos com inclusão de difusão do 
conhecimento produzido.

4. Proteção e 
transferência do 
conhecimento gerado 
no IPCA

i. Assumir a proteção da propriedade intelectual e conhecimento gerados 
no IPCA e sua valorização económica e social;

ii. Promover a criação de empresas, spin-offs e a transferência de 
tecnologia e conhecimento para empresas estabelecidas;

iii. Promover a incubação de start-ups e a criação de espaços de co-work;

iv.  Acelerar a criação de start-ups tecnológicas, criativas e de inovação 
social.

4.4. INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

O quarto pilar da missão de qualquer IES é a sua interação com a comunidade, interna e externa. As 
IES são entidades que influenciam o ambiente onde operam e são influenciadas pelas mudanças e 
alterações provocadas por esse mesmo ambiente. Está aqui presente o conceito de ecossistema e 
o sentido de que todas as partes que fazem parte dele se relacionam e se transformam numa lógica 
de cooperação e desenvolvimento sustentável. Há uma relação de reciprocidade que é de promover 
e estimular para se conseguir a transformação da sociedade através do conhecimento e da ciência. O 
quarto eixo de intervenção deste programa de ação é, por isso, a interação com a sociedade na medida 
em que se reconhece que a intervenção de uma IES apenas faz sentido se esta tiver a capacidade de 
provocar impactos sociais. Este eixo representa as ações que proporcionam contextos e comunidades 
de aprendizagem inclusivas, internacionais e diversificadas, bem como a criação de redes e parcerias 
que valorizem a missão da Instituição e das comunidades envolventes.  

Para a concretização dos objetivos previstos, organizou-se este eixo em 4 vetores de ação: (1) a 
criação de redes e parcerias que fomentam a concretização da missão do IPCA; (2) a promoção de 
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processos de desenvolvimento sustentável e transformação social aproximando a academia da sua 
comunidade externa e (3) o estímulo da aprendizagem em contexto real envolvendo estudantes em 
projetos aplicados, em co-criação e concebidos com a sociedade envolvente.

O quadro 06 apresenta a proposta de medidas e ações a desenvolver durante os próximos 4 anos para 
cada vetor de ação, tendo por base os princípios e objetivos do eixo da interação com a sociedade.

QUADRO 06 – INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE: MEDIDAS E AÇÕES A DESENVOLVER

Vetores de Ação Medidas e ações proposta

1. Criação de 
redes e parcerias 
que fomentam a 
concretização da 
missão do IPCA

i. Assumir um papel ativo na implementação do Plano de Recuperação 
e Resiliência, em conjunto com as empresas e as instituições do tecido 
económico e social da região;

ii. Reforçar as relações estratégicas e parcerias com os municípios da 
região, em particular os do quadrilátero, na promoção da formação e 
investigação para o desenvolvimento regional e local;

iii. Reforçar a intervenção do IPCA enquanto promotor da Agenda 2030 
junto da comunidade, das empresas e entidades publicas e privadas;

iv. Cumprir os objetivos e metas previstas no projeto da RUN-EU, 
promovendo, em conjunto com os parceiros envolvidos na rede, a 
mobilidade internacional, a oferta de graus conjuntos e o desenvolvimento 
de projetos de I&D+i em rede e numa perspetiva colaborativa;

v. Dar continuidade ao projeto do Centro de Informação Europa Direct 
(CIED) na região do Minho;

vi. Fortalecer a relação com redes de entidades e escolas com oferta 
educativa profissional.

2. Promoção de 
processos de 
desenvolvimento 
sustentável e 
transformação 
social aproximando 
a academia da sua 
comunidade externa

i. Estimular a participação da academia em projetos de inovação e 
inclusão social com impacto na comunidade;

ii.  Promover a participação da academia em projetos culturais com 
impacto societal envolvendo entidades locais e regionais;

iii. Institucionalizar a preocupação estratégica com o desenvolvimento 
sustentável, envolvendo toda a comunidade na participação de iniciativas 
que provoquem a transformação social;  

iv. ContInuar a promover o orçamento participativo do IPCA, envolvendo 
os estudantes no desenvolvimento de projetos com impacto na 
comunidade e melhoria da qualidade de vida;  

v. Promover a criação de spin-offs que estimulem as áreas de inovação 
social.
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Vetores de Ação Medidas e ações proposta

3. Estimular a 
aprendizagem 
em contexto real 
envolvendo estudantes 
em projetos aplicados 
e concebidos com a 
sociedade envolvente

i. Dar continuidade ao projeto da Summer School, cobrindo as áreas 
de especialização do IPCA, com uma orientação clara para as áreas do 
desenvolvimento sustentável;

ii. Reforço da visibilidade da Ciência e Tecnologia na sociedade em geral e 
na comunidade educativa em particular;

iii. Promover as atividades científicas e de extensão pedagógica das 
unidades orgânicas do IPCA envolvendo a sociedade e as redes em que o 
IPCA está envolvido;

iv. Promover a realização de estágios de segundo ciclo no contexto 
empresarial nacional e internacionalmente.
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V. NOTAS FINAIS

“Responsabilidade e oportunidade” é o desígnio desta candidatura! 

O contexto em que vivemos tem sido marcado por dificuldades e incertezas, o que nos obriga a uma 
capacidade de adaptação e tomada de decisão permanente e responsável. Mas também sabemos 
que o contexto é de oportunidades que devemos ser capazes de explorar e agarrar no sentido de 
conseguirmos evoluir e melhorar no futuro. É o que ambicionamos! Um futuro melhor para todos!

Apresento esta candidatura com o lema da “Responsabilidade e Oportunidade”, na medida em que 
a governação do próximo mandato será determinada pela forma responsável como encaramos 
os desafios que se colocam e os transformamos em oportunidades capazes de criar valor para a 
sociedade e permitir a consolidação do projeto coletivo do IPCA.

Esta candidatura tem como ponto de partida a situação atual do IPCA e o trajeto percorrido até hoje, 
o estado atual do país e do mundo e antecipa a visão que temos do que será o IPCA daqui a quatro 
anos. Em 2025 pretendemos que o IPCA seja uma universidade politécnica de excelência, com áreas 
de estudo e de investigação reconhecidas pela sua qualidade e utilidade, com reconhecimento pela 
sociedade na região, em Portugal e no mundo. Visionamos que o IPCA seja atrativo e desejado para 
estudar, investigar e trabalhar, que tenha espaços e infraestruturas de alto nível e adequados às 
atividades que desenvolvemos. As práticas e modelos de ensino e de investigação caracterizam-se 
pelo trabalho colaborativo e em rede, estimulando os modelos de experimentação e co-criação, numa 
base tripartida que envolve os estudantes, os professores e investigadores e o tecido econímico e 
empresarial. Em 2025 o IPCA é um projeto coletivo onde toda a comunidade acdémica e todos os 
stakeholders estão envolvidos para, através do conhecimento e da ciência, contribuir para melhorar 
a qualidade de vida e potenciar o desenvolvimento sustentável. Para atingirmos esta visão do IPCA 
conto com toda a comunidade académica e envolvimento de todos os stakeholders. 

Em 2025 o IPCA será uma Universidade Politécnica verde, digital e inclusiva!




