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MENSAGEM DA PRESIDENTE

O Plano de Atividades e Orçamento do Instituto 
Politécnico do Cávado e Ave para 2022, está em li-
nha com as orientações estratégicas defendidas e 
apresentadas na minha candidatura à Presidência, 
bem como os desafios que estão colocados a Por-
tugal num tempo que queremos de recuperação e 
para o qual muito queremos contribuir. 

Neste documento estão vertidas a visão que te-
mos sobre o papel do ensino superior na transfor-
mação da sociedade e a sua relação com a agenda 
2030 nunca esquecendo a missão da Instituição: 

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

De facto, este documento traduz a nossa aposta 
nas questões relacionadas com a bem-estar dos 
estudantes e o seu lugar no processo de ensino-

-aprendizagem, com a melhoria das condições de 
trabalho dos docentes, investigadores e trabalha-
dores não docentes, com o aprofundamento da 
internacionalização, com o apoio e desenvolvi-
mento I&D e com a sustentabilidade e o papel que, 
enquanto instituição de ensino superior, devemos 
ter no desenvolvimento de uma sociedade mais 
sustentável, assim como, com a participação e en-
volvimento no desenvolvimento regional e nacio-
nal, com a relação com os nossos parceiros (com 
as autarquias, empresas, instituições do setor 
social e organismos e entidades do setor público). 

Para cada um dos quatro eixos estratégicos, e 
tendo por base os recursos financeiros e huma-
nos planeados para 2022, o plano de atividades do 
IPCA apresenta as ações que se preveem realizar 
bem como as metas a atingir neste período com 
vista à concretização dos objetivos estratégicos. 

Alguns targets a destacar para 2022 são: 

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

• Criar uma Escola de pós-graduações e forma-
ção executiva, orientada para as áreas de es-
pecialização do IPCA e transformação digital 
e tecnológica;

• Acreditar, registar e oferecer Mestrados Pro-
fissionais como forma de estimular e aumen-
tar as oportunidades de formação ao longo da 
vida.

• Reforço dos programas de internacionaliza-
ção que promovam a mobilidade de estudan-
tes, professores e funcionários;

• Reforço da rede de parcerias internacionais;

• Reforçar a importância pela investigação dou-
toral e criar programas em parceria com em-
presas, nomeadamente através da concretiza-
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ção do projeto Europeu aprovado no âmbito da 
RUN-EU que prevê a oferta de doutoramentos 
profissionais em parceria;

• A realização de investimento público com 
vista à construção de novas instalações, de-
signadamente, o Collaborative Research and 
Innovation Center (B-CRIC), da residência 
académica, do auditório no campus com a 
capacidade para 500 pessoas, seguindo uma 
política de sustentabilidade e de respeito pelo 
meio ambiente; 

• Aposta na inovação pedagógica através da 
formação de professores e da institucionaliza-
ção de boas práticas de ensino que promovam 
o envolvimento dos estudantes em projetos 
aplicados e atividades de I&D com a indústria 
e a região; 

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

• Consolidação da plataforma alumni;

• Criar ferramentas de business analytics com 
capacidade preditiva como forma de melhorar 
o processo de tomada de decisão pelos dife-
rentes órgãos de gestão da Instituição;

No ano letivo 2020/2021 IPCA atingiu o número 
de 5704 estudantes. Em 2022 é para nós uma res-
ponsabilidade responder às necessidades desta 
comunidade estudantil que acredita e confia no 
IPCA e no que lhes podemos proporcionar. Uma 
formação de qualidade, competências técnicas e 
pessoais para melhor lidar com o mercado e uma 
vivência académica saudável e responsável. 

Estou certa que, com o esforço e a competência 
de todos, vamos ser bem-sucedidos na concre-
tização das ações previstas para 2022, concor-
rendo assim para o contínuo desenvolvimento, 
crescimento e afirmação do IPCA no panorama 
regional, nacional e internacional. 

Presidente do IPCA
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1. O IPCA E A SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA
1.1 ENQUADRAMENTO

Criado em 1994, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) é a instituição pública de ensino su-
perior mais jovem em Portugal. Reconhecida pelo seu dinamismo e pela procura da excelência em todas 
as áreas da sua atuação, o IPCA encontra-se num ciclo de forte crescimento orgânico, do seu projeto 
educativo e das suas infraestruturas.

Figura 1 – Cronologia do IPCA 1994 a 2021

A figura 1 apresenta os marcos mais importantes dos 27 anos da história do IPCA, onde se destaca o 
nascimento, em 1996, da sua primeira Escola (Escola Superior de Gestão) e o facto de três das suas cinco 
Escolas terem sido criadas nos últimos 6 anos: a Escola Superior de Design (em 2015), a Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo (em 2017) e a Escola Técnica Superior Profissional (2019).

INICIO DE ATIVIDADE DA 
ESCOLA SUPERIOR 

DE GESTÃO

1996
INICIO DE ATIVIDADE DA 

ESCOLA SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA

2004
CRIAÇÃO DO CICF

2006

INAUGURAÇÃO DO 
EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS 

AÇÃO SOCIAL

2010
INAUGURAÇÃO DO 
CAMPUS DO IPCA

2008
INAUGURAÇÃO DO

EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS CENTRAIS

CRIAÇÃO DO UNIAG

2013
INAUGURAÇÃO DO
DIGITAL GAMES LAB

ABERTURA DO 
POLO DE BRAGA

2014

CRIAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR 

DE DESIGN

INAUGURAÇÃO DO
EDIFÍCIO PRAXIS 21

ABERTURA DO 
POLO DE GUIMARÃES

2015
INAUGURAÇÃO DO
ACESSO PEDONAL

2016
CRIAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR 
DE HOTELARIA E TURISMO

INAUGURAÇÃO DA
PRAÇA CENTRAL E NOVOS 

ACESSOS AO CAMPUS

2017
PASSAGEM A

 FUNDAÇÃO PÚBLICA

INAUGURAÇÃO DA
BIBLIOTECA JOSÉ 
MARIANO GAGO 

E DA EST

CRIAÇÃO DO 2Ai e ID+

2018

CRIAÇÃO
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR 

PROFISSIONAL

INAUGURAÇÃO DO
EDIFÍCIO M-FACTORY LAB

ABERTURA DO
POLO DE FAMALICÃO

2019
INAUGURAÇÃO DO
BAR DO CAMPUS

2020
ABERTURA DO 

POLO DE ESPOSENDE

2021

CRIAÇÃO DO IPCA
1994
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A oferta formativa está distribuída entre cursos conferentes de grau (licenciaturas e mestrados),  TESP 
e em pós-graduações, nas áreas das ciências empresariais, das tecnologias, do design e do turismo. No 
total, no ano letivo 2021/22, são disponibilizados 68 cursos de formação graduada e 13 cursos de for-
mação pós-graduada. São ainda disponibilizados diversos cursos breves, como por exemplo os cursos 
de preparação para os exames da ordem dos contabilistas certificados e da ordem dos Solicitadores e 
dos agentes de execução.

O maior número de cursos é disponibilizado na sede do IPCA, em Barcelos. Nos seus quatro polos são 
lecionados, principalmente, cursos de TESP, abordagem que tem como objetivo garantir uma maior pro-
ximidade entre a oferta de cursos e as áreas de residência dos estudantes, aspeto que é particularmente 
crítico face à idade e perfil dos estudantes que frequenta este nível de ensino. 

Figura 2 – Distribuição geográfica das Escolas e tipos de curso

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 também na sociedade em geral, pela qualidade do seu ensino, pela competência demonstrada na 
investigação aplicada e pelos resultados que tem alcançado ao nível da interação com a comunidade. 

As suas Escolas têm vindo a desempenhar também um papel social relevante na medida em que ofere-
cem 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 da qualificação dos nossos profissionais e da aprendizagem ao longo da vida.

Gráfico 1  - Total de estudantes por regime de frequência
Fonte - RA 2020
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Fruto de uma estratégia bem delineada com uma clara orientação para os resultados e da disponibili-
zação de uma oferta formativa bem estruturada e de elevada qualidade, o IPCA tem vindo a atrair um 
crescente número de candidatos aos seus cursos, situação que tem permitido aumentar de forma siste-
mática o número de estudantes, tal como pode ser constatado pela análise da tabela seguinte. 

Evolução do número de estudantes

ANO LETIVO 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Estudantes
Número* 3648 3910 4134 4235 4692 5015 5704

% crescimento 11% 7% 6% 2% 11% 6,4% 13,7%

 *Dados relativos a 31 de dezembro

Tabela 1 - Evolução do número de estudantes

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, a qual atingiu, no ano 
letivo 2020/21, uma taxa de preenchimento de vagas superior a 90%.

Para além de proporcionar uma oferta formativa de qualidade, e tendo em vista incrementar as condições 
de acesso ao ensino superior e de promoção do sucesso escolar e do bem-estar dos estudantes, o IPCA 
tem vindo a reforçar os seus serviços de apoio social, estando a ser realizados importantes investimentos 
nos espaços de alimentação, na digitalização dos serviços, e na promoção 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 três unidades de I&D: o Centro de Investigação em Conta-
bilidade e Fiscalidade (CICF), o 2Ai (Applied Artifical Intelligence Laboratory), que dede 2021 integra o 
Laboratório Associado Nacional de Sistemas Inteligentes (LASI), e o ID+ (Instituto de Investigação em 
Design, Media e Cultura), este em colaboração com a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. 
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As três unidades foram reconhecidas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia pela qualidade das 
atividades de I&D desenvolvidas com a obtenção da classificação de “MUITO BOM”. Importa referir que 
estas unidades têm o desafio de executar um plano estratégico para 4 anos, desenvolvendo investiga-
ção com impacto relevante e diferenciador para o desenvolvimento da sociedade, em colaboração com 
o tecido empresarial e social da região.

Paralelamente com a preocupação da criação de relações sólidas e duradouras com os seus principais 
stakeholders regionais e nacionais, o IPCA está a investir fortemente na sua internacionalização. O ar-
ranque, 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 ao nível da internacionalização.

Ao nível das condições físicas, o IPCA dispõe hoje de um Campus com condições excelentes, promo-
vendo o bem-estar, a saúde e o bom ambiente académico, no qual, nos últimos anos, foram realizados 
importantes investimentos em edifícios, equipamento e em espaços exteriores. 

Recentemente foi iniciada a empreitada de reabilitação da antiga escola primária Gonçalo Pereira para 
a instalação da Escola Superior de Design no centro da cidade de Barcelos, prevendo-se, a curto prazo, 
o arranque da construção das instalações da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, na cidade de Gui-
marães e a das instalações definitivas do edifício do polo de Esposende, cuja construção é da responsa-
bilidade dos respetivos municípios. 
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Depois de ter sido recentemente concluído o processo de doação dos terrenos da Quinta do Patarro ao 
IPCA, por parte da Câmara Municipal de Barcelos, a área do campus cresceu de forma muito significati-
va, prevendo-se, para os próximos anos, um importante fortalecimento das infraestruturas do campus 
do IPCA. 

A concretização deste objetivo era crítico de forma a permitir a construção dos edifícios do Barce-
los Collaborative Research and Innovation Center (CRIC), da residência de estudantes e dos Serviços 
Centrais, cujo projeto de arquitetura e especialidades encontra-se concluído e revisto, estando já a ser 
preparado o lançamento do procedimento de contratação pública para a empreitada de construção.

Importa referir que todo este esforço de crescimento está a ocorrer num contexto de inexistência de 
recursos alocados pelo orçamento de estado para o investimento público, constrangimento que con-
juntamente com o baixo financiamento público que esta instituição obtém por parte do orçamento de 
estado, torna a implementação do seu plano de investimentos num exercício de enorme complexidade. 

A implementação das medidas consagradas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o contributo 
dos municípios serão fundamentais para a concretização deste ambicioso plano de investimentos.

Figura 3 – Campus do IPCA, Escolas e Polos
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1.2 ORGÃOS E ORGANIZAÇÃO INTERNA

A organização institucional encontra-se definida no artigo 13º dos Estatutos do IPCA, onde se estabelece 

que, para a concretização da sua missão, o IPCA organiza-se internamente da seguinte forma:

UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E DE INVESTIGAÇÃO, DESIGNADAS POR ESCOLAS

UNIDADES ORGÂNICAS DE INVESTIGAÇÃO, NÃO INTEGRADAS EM ESCOLAS

OUTRAS UNIDADES, COM OU SEM ESTATUTO DE UNIDADE ORGÂNICA, 
QUE VENHAM A SER CRIADAS PARA A PROSSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO IPCA

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL (SAS)

As Escolas asseguram as atividades culturais, humanísticas, científicas, tecnológicas e pedagógicas 

indispensáveis à prossecução dos respetivos objetivos específicos, possuindo autonomia académica, 

nomeadamente, ao nível científico e pedagógico, estando organizadas por:

CENTROS DE 
INVESTIGAÇÃO

ÁREAS 
DISCIPLINARES

DIREÇÕES 
DE CURSO

DEPARTAMENTOS

Para além das cinco Escolas referidas anteriormente, com estatuto de unidade orgânica de ensino e 

investigação, o IPCA integra ainda três unidades sem estatuto de unidade orgânica:

1. Os Serviços de Ação Social (SAS), unidade vocacionada para assegurar as funções da ação so-

cial escolar, a qual pretende responder 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 ensino superior e concluir os seus cursos com sucesso.

2. A Unidade PRAXIS 21, que visa o incremento técnico-científico do Cávado e do Ave, assente 

numa estratégia baseada na internacionalização, na transferência do conhecimento e no em-

preendedorismo. 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 

contexto de forte crescimento orgânico e do número de alunos, está centrada em dotar as 

Escolas, unidades e serviços do IPCA das condições físicas necessárias ao bom funcionamento 

das atividades de ensino, de investigação e de apoio aos estudantes.
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A organização interna do IPCA apresenta-se de acordo com o seguinte organograma: 

Figura 4: Organograma do IPCA 
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Visão

Campus Responsável

Formação para uma sociedade 
mais justa e sustentável

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.

Impactos sociais
Representa as ações que proporcio-
nam contextos e comunidades de 
aprendizagem inclusivas, internacio-
nais e diversificadas, bem como a cria-
ção de redes e parcerias que valorizem 
a missão da Instituição e das comuni-
dades envolventes.  

Impactos educativos 
Representa as ações que garantam uma 
formação profissional e cívica dos estu-
dantes, orientada para uma aprendizagem 
socialmente responsável e alinhada com 
as necessidades das sociedades moder-
nas (future and advanced skills).

Impactos cognitivos
Representa as ações que promovem e va-
lorizam a inter e multidisciplinaridade das 
atividades de I&D+i e de transferência de 
conhecimento, orientadas para os desa-
fios societais que promovem uma socie-
dade mais desenvolvida e sustentável, em 
que o projeto da investigação a realizar 
deve estar também alinhada com os Eu-
ropean Innovation Hubs.

Interação com a Sociedade

Investigação, inovação e 
transferência de conhecimento

Valores

Missão
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2.1 METODOLOGIA

Para a elaboração do plano de atividades importa garantir, entre outros aspetos, a existência de um 

claro alinhamento entre as atividades operacionais propostas para o ano de 2022 e as orientações es-

tratégicas do IPCA (em particular com os objetivos estratégicos e com as medidas preconizadas) e, em 

última instância, com a missão e os valores da instituição.

Ao nível da missão e dos valores, estas orientações estão estatutariamente consagradas. Os objetivos 

estratégicos e as respetivas medidas, por noma, estão definidos no plano estratégico submetido pela 

Presidente do IPCA a aprovação do Conselho Geral, nos termos do artigo 38º dos estatutos do IPCA. 

Considerando que a Presidente do IPCA iniciou um novo mandato em Setembro de 2021, à data da 

elaboração do plano de atividades ainda não estava aprovado o plano estratégico para o quadriénio 

coincidente com o seu mandato, pelo que, para suportar a definição dos objetivos operacionais para 

o ano de 2022, foram considerados os eixo, objetivos e medidas estratégicas definidas na proposta de 

candidatura a Presidente do IPCA. O enquadramento destes eixos estratégicos está apresentado na 

infografia da página anterior.   

2.2 MISSÃO
Com a definição da sua missão, o IPCA, pretende transmitir de uma forma clara e concisa a razão da 

sua existência no contexto regional, nacional e internacional. Considerando que a missão de uma orga-

nização tem relação direta com a sua identidade e com a cultura organizacional, por noma, não sofre 

alterações significativas com o passar dos anos, pelo que, no caso do IPCA, e tal como anteriormente 

referido, esta encontra-se devidamente consagrada nos seus Estatutos.

Assim, o IPCA é uma instituição de ensino superior pública de natureza fundacional, que tem como 

missão:

 

“Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, estimular a criação cultu-

ral, 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 empregabili-

dade e as relações de reciprocidade com a comunidade”.

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

cular nas áreas de conhecimento que permitem o acesso a atividades profissionais atrativas no contex-

to nacional e internacional. Este contributo é promovido através da qualidade e relevância da sua oferta 

formativa, articulada com a investigação aplicada e a criação cultural, tendo por base a capacidade crí-

tica e reflexiva e os valores humanistas. A preocupação não é apenas formar, mas formar com qualidade 

e assente nos valores humanos da sociedade.

2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
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2.3. VALORES

O alcance da missão do IPCA assenta num conjunto de princípios e valores organizacionais que são a 

base de toda a sua atuação, os quais, tal como a missão, estão consagrados nos estatutos. 

Assim, na conceção e prática dos mecanismos da sua administração, o IPCA orienta -se por princípios 

de democraticidade e participação, tendo em vista: 

• Favorecer a livre expressão da pluralidade de ideias e opiniões;

• Garantir a liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica;

• Assegurar as condições necessárias para uma atitude crítica e de permanente inovação cientí-

fica, artística e pedagógica;

• Estimular o envolvimento de todo o corpo docente, não docente e estudantes nas suas ativida-

des;

• Promover uma estreita ligação com a comunidade na organização e realização das suas ativida-

des, visando, designadamente, a inserção dos seus diplomados na vida profissional.

O IPCA assume como fundamentais os seguintes valores:

A atuação da instituição 
e das pessoas tem 
por base as respeito 
dos princípios de 
ética e morais, sendo 
que os valores de 
economicidade não se 
sobrepõem aos valores 
sociais e humanos.

O IPCA promove uma 
cultura assente em 
práticas, processo e 
procedimento rigorosos 
e uma constante 
busca da excelência 
na educação, na 
investigação e no 
seu funcionamento 
administrativo.

A proximidade continua 
a ser uma imagem de 
marca do IPCA, pautada 
pela inclusão de toda 
a comunidade; todos 
são IPCA e todos estão 
incluídos neste projeto 
comum;

O IPCA cria e atualiza 
o conhecimento de 
forma permanente, 
entregando-o à 
sociedade através 
dos seus sistemas de 
ensino, investigação e 
prestação de serviços 
à comunidade, e 
desta forma contribui 
afirmativamente para o 
progresso das pessoas, 
da economia e da 
sociedade.

A ÉTICA A EXCELÊNCIA O ENSINO INCLUSIVO, 
INOVADOR E FLEXÍVEL

A TRANSFERÊNCIA 
E VALORIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO

Figura 5: Valores dos IPCA 

2.4. EIXOS ESTRATÉGICOS

A orientação estratégica do IPCA que está a ser considerada para a elaboração do presente plano de 

atividades está estruturada em quatro eixos estratégicos alinhados com a missão, a visão e os valores 

organizacionais, sendo eles: (1) Campus responsável; (2) formação para uma sociedade mais justa e res-

ponsável; (3) Investigação, inovação e transferência de tecnologia e conhecimento; (4) interação com a 

sociedade;. 
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O alinhamento entre os diferentes elementos que representam a orientação estratégica do IPCA está 

identificado na figura 6: 

MISSÃO, VISÃO E VALORES

EIXOS ESTRATÉGICOS

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

ATIVIDADES OPERACIONAIS

INDICADORES

METAS

CAMPUS 
RESPONSÁVEL 

FORMAÇÃO PARA UMA 
SOCIEDADE MAIS JUSTA 

E SUSTENTÁVEL

INVESTIGAÇÃO, 
INOVAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTO

INTERAÇÃO COM 
A SOCIEDADE

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

7. Formação de cidadãos
socialmente responsáveis

8. Promoção do sucesso 
educativo e combate ao
abandono escolar

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

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

11. Fortalecimento do
relacionamento com 
os alumni

12. Integração dos agentes 
internos (estudantes e 
professores) e externos 
(empresas e instituições) 
nos projetos de investi-
gação e transferência de 
tecnologia

13. Política e estratégia de 
investigação alinhada com 
os desafios societais 

14. Promoção da ciência 
aberta, transdisciplina-
ridade e envolvimento da 
comunidade nas atividades 
de I&D+i

15. Proteção e transferência 
      do conhecimento gerado 
      no IPCA

16. Criação de redes e 
parcerias que fomentem 
a concretização da missão 
do IPCA

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

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

Figura 6 - Mapa da orientação estratégica 2021

Para cada eixo estratégico são apresentados os objetivos estratégicos que definem o que se pretende 

alcançar para concretizar a missão e a visão que se pretende para o IPCA em 2022, num total de 18 

objetivos como mostra a figura 6. A cada objetivo estratégico correspondem as medidas estratégicas 

que são determinantes para implementar a estratégia e garantir que se concretizam as realizações de-

sejadas. São estas medidas estratégicas que determinam as atividades e ações que se propõe realizar 

em 2022, e que se apresentam detalhadamente no ponto 4 deste documento.

No âmbito da orientação estratégica são ainda definidos indicadores chave de desempenho (KPIs) que 

pretendem medir as realizações ou concretizações de cada objetivo estratégico.
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RECURSOS FINANCEIROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 2022

TOTAL
20 681 076€

7 716 458€ 6 037 369€ 6 927 249€
OE OP PROJETOS

RECURSOS HUMANOS

TRABALHADORES (ETI)

30/10/2021
294,8

221,8 60 2 11
DOCENTES TÉCNICOS E 

GESTÃO
INVESTIGADORES DIRIGENTES

3 13

3

4

2

11
UNIDADES

I&D
LABORATÓRIOS

Nº DE EDIFÍCIOS
 ADMINISTRATIVOS

Nº DE POLOS

Nº DE EDIFÍCIOS 
DE APOIO SOCIAL

Nº DE EDIFÍCIOS
EDUCATIVOS
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Historicamente a evolução do IPCA tem sido marcada por fortes restrições orçamentais, as quais, na-

turalmente, apresentam um impacto direto na capacidade de recrutar os colaboradores que esta insti-

tuição considera necessários para o normal exercício da sua atividade. A crónica suborçamentação por 

parte das dotações do orçamento de estado que ano após ano se verifica e que tarda em ser ajustada, 

conjuntamente com as limitações ao recrutamento de recursos humanos impostas na Lei do Orça-

mento do Estado, tornam o exercício de gestão numa tarefa altamente exigente, particularmente num 

período em que o IPCA apresenta um crescimento muito significativo no número de estudantes. 

Como resultado das dificuldades referidas anteriormente, nos últimos anos, a evolução do número de 

trabalhadores não tem acompanhado o crescimento do número de estudantes. Neste sentido, os rácios 

do número de estudantes/pessoal docente e do número de estudantes/pessoal não docente apresen-

tam-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 1.

ANO LETIVO* 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Estudantes Número 3 755 3 292 3 648 3 910 4 134 4 235 4 692 5 015 5 704

Docentes

Número (ETI) 133,85 134,80 128,65 145,15 175,55 170,30 188,50 208,9 221,8

N.º de 
estudantes /
docentes

28,05 24,42 28,36 26,94 23,55 24,87 24,89 24,01 25,72

Não Docente

Número 40 41 44 43 45 49 48 58 68

N.º de 
estudantes /
não docentes

93,88 80,29 82,91 90,93 91,87 86,43 97,75 86,46 83,88

*dados relativos a 31 de dezembro

Quadro 1 - Evolução dos rácios nº de trabalhadores/ número de estudantes
Fonte: Serviços Centrais

Contudo, não é apenas ao nível da contratação de recursos humanos em que o IPCA apresenta elevados 

condicionalismos. Este contexto tem impedido, também, o normal desenvolvimento das carreiras e a 

melhoria das condições de trabalho, causando graves prejuízos ao desenvolvimento de novos projetos 

e a aposta em novas áreas que muito desenvolveriam o nosso projeto educativo, de investigação e de 

interação com a sociedade.

Para 2022, atendendo aos novos desafios que se colocam ao IPCA, 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 2022 prevê um crescimento máximo de 108,2 trabalhadores face à estrutura de 

recursos humanos existente a 30 de outubro de 2021 e de 60 trabalhadores face ao número definido no 

mapa de pessoal de 2021 (343).

Importa referir que o exercício de planeamento das necessidades de recursos humanos teve como re-

ferência as regras definidas para a elaboração do orçamento, emanadas pelo atual Governo, que, entre-

tanto, teve a sua proposta de orçamento do estado para 2022 não aprovada pelo Parlamento, e que por 

este motivo originou a marcação de novas eleições legislativas.

3.1 RECURSOS HUMANOS PLANEADOS
3. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E FINANCEIROS PLANEADOS
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Assim esta proposta de mapa de pessoal está condicionada pela definição de novas regras de elabo-

ração de orçamento por parte de um novo Governo, às eventuais limitações legais a impor pela Lei do 

Orçamento de Estado (LOE), nomeadamente as habituais restrições ao aumento da massa salarial, bem 

como à capacidade de cabimentar despesa face às dotações orçamentais previstas para o orçamento 

para o 2022 do IPCA.

Neste sentido, com elaboração da proposta de mapa do pessoal anexa a este plano, pretende-se iden-

tificar os recursos que a instituição considera necessários para o correto funcionamento dos seus 

serviços, adequando a estrutura de recursos humanos às atuais e novas necessidades da instituição, 

nomeadamente as decorrentes do seu processo de expansão da sua atividade letiva, de investigação, de 

internacionalização e de reforço dos serviços de apoio aos estudantes. 

RECURSOS HUMANOS LUGARES PREVISTOS NO 
MAPA DE PESSOAL PARA 2022

Pessoal Docente (ETI) 276

Pessoal Técnico e de Gestão 100

Pessoal Investigador 11

Pessoal Dirigente de carreira 16

Total 403

Quadro 2 - Recursos humanos previstos no mapa de pessoal para 2022
Fonte: Serviços Centrais

O quadro 1 apresenta a evolução do número de trabalhadores entre 2017 e 2021 e o quadro 2 apresenta o 

numero estimado de lugares previsto para 2022, distinguindo entre pessoal docente, investigador, pes-

soal técnico e de gestão e dirigentes. O mapa de pessoal do IPCA para 2022 apresenta-se no anexo II.

3.2. RECURSOS FINANCEIROS PLANEADOS

Estima-se que para o ano de 2022 as receitas arrecadadas pelo IPCA venham a superar, pela primeira 

vez, os 20 milhões de euros (20 681 076 €), correspondendo a um aumento global de 14% (2 504 562 €) 

euros face ao valor do orçamento aprovado para 2021. 

Como se pode verificar pela análise do quadro 3, o orçamento do IPCA tem vindo a crescer de forma 

constante ao longo dos últimos 4 anos, acompanhando o crescimento da atividade da instituição ao 

nível da oferta formativa, do número de estudantes e do número de projetos co-financiados por fundos 

comunitários.

RECURSOS 
HUMANOS 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 €

Dotação de 2022 7 716 458 € 6 037 369 € 6 927 249 € 20 681 076 €

Quadro 3 - Evolução da dotação orçamental entre 2018 e 2022
Fonte: Serviços Centrais
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Ao nível da análise do crescimento estimado da receita por fontes de financiamento, destaca-se o cres-

cimento de 1 526 705,00 € (28%) na previsão da arrecadação de receitas provenientes de fundos comu-

nitários.

Designação Orçamento 2021 Orçamento 2022
Variação 2021/2022

Valor %

Receitas Gerais (OE) 7 556 873,00 €        7 716 458,00 € 159 585,00 € 2%

Fundos Europeus     5 400 544,00 € 6 927 249,00 €  1 526 705,00 € 28%

Outras Receitas Próprias (inclui propinas) 4 923 460,00 € 5 869 692,00 €  946 232,00 € 19%

Transf. no âmbito das AP        295 637,00  €            167 677,00 €    -127 960,00 € -43%

Total Receita 18 176 514,00 €  20 681 076,00€  2 504 562,00 € 14%

Quadro 4 – Variação da receita do IPCA 2021/2022, de acordo com as fontes de financiamento

Apesar do crescimento verificado na dotação do O.E., o IPCA continua a ser a instituição 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. Não fora a capacidade da 

Instituição para captar receitas próprias e projetos co-financiados, bem como o apoio ao nível municipal 

e regional, granjeado junto dos atores políticos e sociais que fazem parte do eixo do território, onde se 

desenvolve o core da atuação desta instituição, não teria sido possível ao IPCA ter crescido e dar res-

posta ao nível de procura de estudantes.

Da análise ao orçamento de receita destaca-se, em particular:

1. Um aumento da dotação do OE em 159 585 euros. Esta verba representa um crescimento de 2% da 

dotação base global das instituições, acrescida de outras componentes previstas no “Contrato de 

Legislatura 2020-2023”. Importa ainda referir que na distribuição do plafond para o ano de 2022, 

por cada uma das Instituições de Ensino Superior (IES), foi aplicada a fórmula de financiamento 

fixada por portaria de 2006, tendo os dados e índices que suportam a aplicação da fórmula sido, 

entretanto, atualizados pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação I.P. (IGeFE), em articula-

ção com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC). De forma a garantir que 

os orçamentos de todas as instituições de ensino superior apresentam um crescimento nominal, 

foi utilizado um “fator de coesão institucional” que garante um aumento de pelo menos 1,5% do 

orçamento do estado de 2022 face a 2021, sendo o restante acréscimo sido calculado através da 

aplicação da fórmula;

2. O acréscimo de 1.526.705 euros na previsão da receita proveniente de projetos financiados por 

Fundos Europeus. Para este acréscimo, destaca-se: o impacto do reembolso de despesas já reali-

zadas no âmbito dos projetos que financiam os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP); 

a aprovação de novos projetos de I&D, projetos estruturais e internacionais e dos projetos para 

financiamento dos CTeSP;
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3. Relativamente à previsão de arrecadação de receitas próprias, o valor da dotação definido para 

2022 é de 5.869.692 euros, valor que representa um aumento de 946.232 euros quando comparado 

com 2021. Este crescimento é explicado pelo aumento da oferta formativa em cursos de TeSP, Mes-

trados, Pós-graduações e aumento de vagas para estudantes internacionais;

4. O decréscimo de 127.960,00 euros no valor das Transferências no âmbito das Administrações Públi-

cas, justifica-se principalmente, pelo facto de não ter sido comunicado a previsão de transferências 

de verbas por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito de projetos por si 

financiados.

O gráfico seguinte apresenta a estrutura das receitas previstas para 2022 por fontes de financiamento.

Receitas Gerais
Receitas
Próprias Fundos

Europeus Transf . no
âmbito das AP

7716 458,00 €

5869 692,00 €
6927 249,00 €

167 677,00 €

Estrutura das Receitas

Gráfico 7 – Estrutura das receitas do IPCA para 2022

O orçamento do IPCA é suportado, principalmente, por verbas provenientes de receitas próprias, de 

fundos comunitários e de transferências no âmbito das Administrações Públicas, que no seu conjunto 

representam 63% do orçamento global.

A dotação proveniente do orçamento do estado, que no gráfico se apresenta como receitas gerais, 

apenas corresponde a 37% do valor global do orçamento do IPCA. Este valor demonstra, por um lado, 

o subfinanciamento histórico que é amplamente conhecido e a grande capacidade que esta instituição 

de ensino superior apresenta na captação de receitas próprias e de receitas proveniente de projetos 

financiados por fundos comunitários

Importa referir que na preparação do OE para 2022, não houve lugar a orçamentação de verbas prove-

nientes de projetos enquadrados no Plano de Retoma e Resiliência, vertente “Incentivo Adultos”, “Im-

pulso Jovens STEAM” e “Alojamento Estudantil a custos acessíveis” considerando que ainda não foram 

submetidas candidaturas. No entanto, é expetável que o orçamento de 2022 venha a ser reforçado face 

ao financiamento deste tipo de projetos, cuja, submissão de candidaturas venham a ocorrer ainda em 

2021 e em 2022.
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53,51%

16,19%

2,78%

27,28%

0,23%

Estrutura da despesa

Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Transferências

Despesas de capital Outras despesas correntes

Gráfico 8 – Estrutura das Despesas do IPCA em 2022

Ao nível da dotação da despesa, prevê-se que em 2022 esta atinja de 20.681.076,00, compreendendo 

este valor as despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços, despesas de capital, outras despesas 

correntes e transferências. O gráfico seguinte apresenta a estrutura das despesas de acordo com o tipo 

de despesa realizada.

Da análise ao orçamento para 2022, constatam-se que as despesas com pessoal representam 54% do 

total das despesas, seguindo-se as despesas de capital (27%) e despesas com aquisição de bens e servi-

ços (16%). As restantes despesas representam 3% do total das despesas.

O quadro que se segue apresenta a variação das despesas, por rubricas, do OE 2022 face ao OE apro-

vado para 2021:

Designação Orçamento 2021 Orçamento 2022
Variação 2021/2022

Valor %

Despesas com o pessoal 9 471 052,00 € 11 067 337,00 € 1 596 285,00 € 17%

Aquisição de bens e serviços 3 028 625,00 €  3 348 151,00 € 319 526,,00 € 11%

Transferências 583 292,00 € 575 740,00 € -7 852,00 € -1%

Despesas de capital 5 058 245,00 €  5 642 405,00 € 584 160,00 € 12%

Outras despesas correntes 35000,00 €  47 443,00 € 12 443,00 € 36%

Total Despesa  18 176 514,00 €  20 681 076,00 € 2 504 562,00 € 14%

Quadro 5 - Variação da Despesa do IPCA 2021/2022

Tendo por base a análise do quadro 5, destacamos uma previsão de despesas com pessoal de 11.067.337 

euros, que corresponde ao aumento em 1.596.285 euros face ao ano anterior, justificado essencial-

mente, pela necessidade de a instituição 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 das despesas com a aquisição de bens e serviços, constata-se um aumento de 319.526 euros, 

que se justifica pelo aumento das despesas associadas à realização de projetos e de atividades de I&D, 

pelo aumento da oferta formativa, bem como o aumento com as despesas de manutenção do edificado 

do IPCA.
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Nas despesas de capital prevê-se um aumento de 584.160 euros, o que se relaciona com as necessida-

des de investimento previsto para 2022, tal como conhecido no Plano de Investimentos.

Relativamente às Transferências destaca-se uma redução pouco significativa de 7.852,00 euros.

3.3. RECURSOS FÍSICOS

Ao nível da gestão de infraestruturas destaca-se o forte investimento realizado nos últimos anos para 

dotar o campus e os polos com as instalações e os equipamentos necessários e adequados para apoio 

às atividades educativas, de investigação e de apoio social. Para além de responder às necessidades 

específicas da formação ministrada e dos projetos desenvolvidos, os investimentos nas infraestruturas 

têm apresentado igualmente uma preocupação de natureza ambiental e social, no âmbito da política 

para a criação de um campus responsável, verde e seguro. 

O quadro 6 resume a situação atual do património edificado do IPCA e os investimentos planeados. 

No campus em Barcelos o IPCA integra, atualmente, os serviços centrais, os serviços de ação de social, 

as quatro escolas, a unidade PRAXIS21 e a unidade transversal flexível para a gestão estratégica das 

infraestruturas, recentemente criada. Para além do campus em Barcelos, o IPCA dispõe ainda de insta-

lações em Braga, em Guimarães, em Vila Nova de Famalicão e em Esposende.

CAMPUS EDIFICIADO INVESTIMENTOS PLANEADOS PARA 2022

Campus Barcelos

Edifício Serviços Centrais • Construção do edifício da Escola Superior de Design no 
centro da cidade de Barcelos

• Empreitada para aumentar a área de acessos pedonais 
e ciclovia

• Construção do CRIC Barcelos Colaborative Research 
andInovation Center

• Construção da residência de estudantes
• Elaboração do projeto de arquitetura e especialidades 

do pavilhão desportivo
• 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

Edifício PRAXIS21

Edifício da ESG e da ESHT

Edifício da EST

Centro de Investigação de Jogos Digitais

Edifício da ESD (edifício a reabilitar)

Bibilioteca

Edifício dos Serviços de Ação Social

Parque de Estacionamento Nascente

Bar do Campus do IPCA

Sede ETESP Edifício avenida Dr. Francisco Pires 
Gonçalves (Braga) Aquisição e instalação de Equipamentos

Polo de Guimarães Edifício no AvePark

Construção do edifício da Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo;
Remodelação das instalações do polo do IPCA no Ave 
Park.

Polo de Vila Nova 
de Famalicão Edifício em S.Cosme Remodelação das instalações do polo do IPCA em Vila 

Nova de Famalicão

Polo de Esposende Instalações provisórias Construção das instalações definitivas do polo do IPCA 
em Esposende

Quadro 6 - Património edificado do IPCA e investimentos planeados
Fonte: Unidade Transversal Flexível para a Gestão Estratégica de Infraestruturas

Os investimentos em curso para consolidar o património edificado do IPCA são significativos e irão 

apresentar, em 2022, um grande impacto, não só ao nível financeiro, mas também ao nível organizacional. 
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Do ponto de vista metodológico, o planeamento das atividades e ações a desenvolver em 2022 foi rea-

lizado tendo por base os eixos, objetivos e medidas estratégicas que suportaram a candidatura a Pre-

sidente do IPCA da professora Maria José Fernandes, para o atual mandato, iniciado em Setembro de 

2021, uma vez que o plano estratégico 2021-2025 ainda não está aprovado. Com esta abordagem foi 

possível obter o necessário alinhamento das atividades definidas no plano de atividades com aquelas 

que serão as principais orientações do IPCA para os próximos anos e que serão a base da elaboração 

do plano estratégico.

Quanto à definição das metas e indicadores, este exercício foi realizado em estreita ligação com o dese-

nho das atividades a implementar para 2022.  

Assim, para 2022, o plano de atividades é constituído por 4 eixos estratégicos, 18 objetivos estratégicos, 

86 medidas, 154 ações e 191 indicadores.

Para a definição das ações e das respetivas metas para o ano de 2022, foram envolvidas as diversas 

partes interessadas, bem como foi realizada uma análise prévia ao cumprimento das metas definidas no 

plano de atividades de 2021, de forma a avaliar a razoabilidade das metas a fixar para 2022. 

Pela sua forma de apresentação, este documento constitui uma importante ferramenta de gestão, per-

mitindo efetuar a monitorização e a avaliação do desempenho Institucional, bem como medir o alinha-

mento 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. 

4. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PARA 2022
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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 desempenha o seu papel na transformação da sociedade, na promoção da 

qualidade e na garantia de níveis de excelência. 

Este apresenta-se, assim, como um eixo de grande abrangência e procura atender algumas das mais 

importantes problemáticas que estão no centro da governação de uma instituição de ensino superior 

moderna e centrada na criação de valor social.

As atividades/ações planeadas para o ano de 2022, bem como os indicadores e metas a alcançar, estão 

alinhados com seis Objetivos Estratégicos, sendo eles:

OE.1
Governação ética e

 sustentável

OE.4
Transparência e equidade 
nas políticas de acesso ao 

ensino superior

OE.2
Políticas de inclusão social

OE.5
Campus ambientalmente 

sustentável, seguro e 
saudável

OE.3
Valorização do capital humano 

e gestão responsável das 
pessoas

OE.6
Comunicação socialmente 

responsável

O plano operacional para 2022 é apresentado de seguida:

4.1 EIXO ESTRATÉGICO I
CAMPUS RESPONSÁVEL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Governação Ética Sustentável

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Sistema de Business Inteligence 
(BI) para monitorização de indica-
dores de gestão

Nº de KPI 
disponibilizados nos 
dashboads de BI

Entre 20 
a 30

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

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; 

Manter atualizada informação de 
gestão na página web do IPCA

Nº de documentos de 
gestão publicitados em 
cada ano

Entre 3 a 5 Presidência e Serviços

Prestar contas trimestral 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; 

Relatórios de execução orçamental
Nº de relatórios 
apresentados no ano 
económico

4 Conselho de Gestão 
e DAF

Consolidar a implementação de um sistema integrado de 
gestão por projeto/atividade/programa, suportada em 
contabilidade analítica de forma a permitir o apuramento, 
em tempo oportuno, de informação para o controlo de 
gestão e tomada de decisão; 

Implementação do subsistema de 
contabilidade analítica

Data de implementação 
da fase 1 do subsiste-
ma de contabilidade 
analítica- Resultados 
por Unidades Orgânicas 
/funcionais

Entre 
fevereiro e 

março

Presidência, Escolas, 
Centro de Investigação 
e gestores de projetos 

e DAF

Implementação da modelo de 
acompanhamento da execução 
financeira de projetos 

Data de 
implementação

Entre 
fevereiro a 

maio

Presidência, Escolas, 
Centro de investi-

gação, DAF e gestores 
de projetos

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

Elaboração de relatório
Entre Se-
tembro e 
dezembro

DAF, Presidência, 
Escolas, Centro de in-
vestigação e gestores 

de projetos

Volume de formação em 
temas relacionados com 
o código de conduta (nº 
de horas de formação X 
nº de trabalhadores

Entre 30 
a 40 DRH e trabalhadores

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);

Elaboração de estudos para a 
implementação de solução de 
Business Process Model and 
Notation (BPMN)

Data apresentação do 
estudo

Entre 
setembro e 
dezembro

Presidência, Escolas, 
Unidades, Serviços 

e DSI

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;

Proceder à avaliação anual da 
implementação de melhorias 
na segurança informática e na 
segurança da informação

Data da realização da 
avaliação de implemen-
tação de melhorias

Entre maio 
e Julho DSI

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

Reforçar a integração entre os 
diferentes softwares de apoio 
aos serviços com a solução de 
arquivo digital

Nº  de processos do 
sistema de gestão docu-
mental integrados com o 
arquivo digital

Entre 
5 e 6 DSI

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;

BI de análise de sucesso e 
abandono escolar

Data de disponibilização 
do BI

Entre
 1 e 15 de 
fevereiro

GPSA, DSI e DA

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;

Elaboração de plano plurianual 
da arquitetura dos sistemas de 
informação do IPCA

Data de apresentação 
do plano

Entre 
setembro e 

outubro
Presidência, DSI

Acompanhar e introduzir melhorias propostas no 
âmbito da intervenção da comissão de prevenção da 
corrupção do IPCA.

Elaboração de relatório anual 
de acompanhamento do plano 
de prevenção de corrupção e 
infrações conexas

Data de apresentação do 
relatório

Entre 15 
a 30 de 
março

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Políticas de Inclusão Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Valorização do capital humano e gestão responsável das pessoas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Elaboração de programa de 
inclusão social de estudantes

Data de apresentação do 
Programa

31 de 
dezembro 
de 2022

SAS, Escolas, 
Associações de 

Estudantes

Introduzir a cultura e a política de inclusão social nas boas 
práticas e documentos institucionais;

Manual de boas práticas de 
elaboração de documentos não 
discriminatórios

Data de elaboração do 
manual

Entre 
março e 

abril

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

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

Definição de modelo com 
referenciais para o desenho de 
ações, indicadores e metas do 
plano estratégico

Data de elaboração do 
modelo

Entre 1 a 15 
de Janeiro

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

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

Mentorias Nº de estudantes 
mentores

Entre 20 
e 30 Escolas

Ações de voluntariado Nº de ações Entre 3 e 4 Escolas

Campanhas de recolha de bens/
alimentos

Nº de estudantes 
envolvidos

Entre 20 
e 30 Escolas

Nº de estudantes 
envolvidos

Entre 20 
e 30 Escolas

Workshop de nas matérias do 
Turismo acessível

Nº de workshops 1 Escolas

Outras de ações de promoção 
de inclusão

Nº de ações 2 Escolas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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; 

Realização de reuniões regulares 
com associações estudantis Nº  de reuniões anuais Entre 10 

e 12

Presidência, Escolas 
e Associações de 

estudantes

Inqueritos junto dos estudantes Nº de inqueritos 
realizados/ano Entre 1 e 2

Presidência, Escolas 
e Associações de 

estudantes

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

Contração de docentes Aumento no número de 
ETI Docentes Entre 5 a 15 Presidência, Escolas 

e DRH

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

Contração de docentes
Aumento no número 
investigadores 
contratados

Entre 2 a 5 Presidência, Escolas 
e DRH

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

Criação de regulamento de con-
tratação de especialistas ao abrigo 
do cádigo do trabalho

Data de publicação do 
regulamento

Entre 
setembro e 
dezembro

Presidência, Escolas 
e DRH

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

Abertura de procedimentos de 
contratação de trabalhadores 
técnicos e de gestão

Aumento no número 
trabalhadores técnicos e 
de gestão contratados

Entre a 
5-10

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

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

Plano de formação Grau de concretização 
do plano de formação

Entre 50% 
e 80%

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

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

Regulamento de avaliação de 
desempenho ao abrigo do código

Data de publicação do 
regulamento

Entre 
fevereiro e 

março

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

Atualização do regulamento 
de carreiras, recrutamento e 
contratação de pessoal técnico e 
de gestão do IPCA ao abrigo do 
Código do Trabalho 

Data de atualização do 
regulamento

Entre 
março e 

junho

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços
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Promover o desenvolvimento pessoal e profissional, 
com destaque para os programas o desenvolvimento de 
formação pedagógica e de capacitação dos docentes;

Participação dos docentes em 
ações de formação, webinares e 
jornadas em inovação pedagógica

Nº total de ações 
com participação de 
docentes

Entre 3 a 4 Presidência e  Escolas

Participação dos docentes em 
ações de formação, webinares e 
jornadas

Nº total de docentes; 
Nº de docentes 
envolvidos

Entre 40 
a 50 Presidência e  Escolas

Implementar medidas de apoio à conciliação entre o 
trabalho e a vida pessoal e familiar dos recursos humanos.

Facilitar a utilização do regime 
parcial de teletrabalho em 
particular para os trabalhadores 
com filhos menores

Nº de trabalhadores 
abrangidos

Entre 10% 
e 15%

Presidência, Escolas, 
Unidades e Serviços

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Transparência e equidade nas políticas de acesso ao ensino superior

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Manter atualizada a informação 
disponibilizada na página web 
da Divisão Académica com 
informação de ingresso e inscrição

Nº de atualizações 
anuais

Entre 5 
a 10 Escolas, DA e GCI

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;

Programa de captação de 
estudantes provenientes 
dos concursos especiais, 
nomeadamente M23;

Taxa de crescimento 
do n.º de estudantes 
inscritos provenientes 
dos concursos especiais, 
nomeadamente M23

Entre 1% 
e 2% Escolas, DA e GCI

Programa de captação de 
estudantes provenientes do ensino 
profissional

taxa de crescimento 
do n.º de estudantes 
inscritos provenientes 
do ensino profissional

Entre 1% 
e 2% Escolas, DA e GCI

Implementação de iniciativas de 
promoção da oferta formativa 
da em mercados internacionais, 
em escolas profissionais e em 
empresas da região

N.º iniciativas de 
promoção

Entre 
20-25 Escolas, DA e GCI

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

oferta de cursos em regime pós-
laboral n.º de cursos Entre 40 

a 45 Escolas, DA e GCI

Oferta de cursos em regime a 
distância, e-learning e b-learning n.º de cursos Entre 2 e 3 Escolas, DA e GCI

oferta de cursos breves n.º de cursos Entre 10 
e 12 Escolas, DA e GCI

Promover a oferta de UCIs ou 
formações que agrupam UCIs

nº de Ucs/Cursos de 
inovação pedagógica Entre 4 e 5 Escolas, DA e GCI

Processo de análise de 
candidaturas a bolsa de estudo 
2021/22

% Estudantes bolseiros 
que recebem o resultado 
da bolsa no mês a 31 de 
Dezembro

Entre 80% 
e 90% SAS

Programa “Bolsa de 
colaboradores”

N.º de estudantes 
envolvidos na bolsa de 
colaboradores

Entre 70 e 
100 SAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Campus ambientalmente sustentável, seguro e saudável

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Plano de comunicação para a 
sustentabilidade

Nº de ações de 
comunicação 
implementadas

Entre 3 a 5 DAOG, 
Escolas e GCI

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

Aumentar a capacidade 
instalada de produção de energia 
fotovoltaica

Capacidade instalada 
de produção de energia 
fotovoltaica

Entre 150 KWh a 
170 KWh

DAOG, 
Escolas e 

UTFGEI, GAGI

Rácio de energia 
renovável total 
produzida/total de 
energia utilizada

Entre 4% e 7%
DAOG, 

Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Rácio da energia 
renovável produzida/ 
Nº de pessoas da 
comunidade académica

Entre 30Kw a 
50Kw /aluno ano

DAOG, 
Escolas e 

UTFGEI, GAGI

Aumentar o número de torneiras 
eletrónicas nas casas de banho

% de torneiras 
eletróncias/total de 
torneiras de casa de 
banho

Entre 60% a 70%
DAOG, 

Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Construir um sistema de 
armazenamento de água para 
apoio à rega de espaços verdes 
com recuperação de águas pluviais

Capacidade de 
armazenamento de água 
em m3

Entre 30 a 60 m3
DAOG, 

Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Monitorizar os consumos de energia e implementação de 
medidas de poupança energética

Aumentar o número de 
equipamentos de medição de 
energia e de consumo de água

N.º de novos 
equipamentos instalados

Entre 10 a 20 no-
vos equipamen-
tos instalados

DAOG, Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Elaborar manual de procedimentos 
para a gestão de energia

Data de elaboração do 
manual

Entre 1 de 
novembro a 31 

de dezembro de 
2021

DAOG, Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Concluir a rede de ecovia e aumento de áreas verdes
Elaboração de projeto de 
arquitetura para alargamento da 
rede ecovia e zonas verdes

Data de apresentação do 
projeto

Entre 1 de 
novembro a 31 

de dezembro de 
2021

DAOG, Escolas e 
UTFGEI, GAGI

Implementar programas que contribuam para a 
descarbonização;

Criação de programa de boleias Data de apresentação do 
programa

Entre 1 de 
setembro a 31 de 
outubro de 2021

DAOG, Escolas e 
Estudantes

Alargar o número de rotas de 
transportes públicos geridos pelo 
IPCA

Número de rotas Entre 5 a 6 DAOG, Escolas e 
Estudantes

Concluir a construção das novas infraestruturas e 
instalações

" Construção da residência 
académica do IPCA"

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 20% a 30% DAOG, SAS e UTFGEI, 
GAGI

Construção do Barcelos 
Collaborative Research and 
Innovation Center (B-CRIC)

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 20% a 30%
DAOG, Centros de 

Investigação, UTFGEI 
e GAGI

Construção de um auditório no 
campus com capacidade para 500 
pessoas

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 20% a 30% DAOG, UTFGEI e GAGI

Construção do edifício dos 
Serviços Centrais

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 20% a 30% DAOG, UTFGEI e GAGI

Elaboração de projeto de 
arquitetura e especialidades 
para a construção de um edifício 
multiusos para a realização de 
eventos desportivos, culturais

Data de fecho do projeto Entre 1 a 30 de 
novembro

DAOG, SAS, UTFGEI 
e GAGI



PLANO ATIVIDADES IPCA 2022

36

Reforço dos laboratórios e oficinas 
afetos aos ciclos de estudo

Valor do investimento 
realizado

Entre 50.000€ e 
100.000€

DAOG, Escolas, UTFGEI 
e GAGI

Acompanhar o município de 
Guimarães na construção na 
Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo, em Guimarães

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 30% a 40% DAOG, ESHT, UTFGEI 
e GAGI

Acompanhar o município de 
Esposende na construção das 
instalações do polo do IPCA em 
Esposende

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 40% a 50% DAOG, ETESP, UTFGEI 
e GAGI

Acompanhar o município de 
Barcelos na requalificação das 
instalações da Escola Superior 
de Design no centro da cidade de 
Barcelos

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 80% e 
100%

DAOG, ESD, UTFGEI 
e GAGI

Remodelação das instalações do 
polo do IPCA no Ave park

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 90% e 
100%

DAOG, ETESP, UTFGEI 
e GAGI

Acompanhar a remodelação das 
instalações do polo do IPCA em 
Vila Nova de Famalicão

Grau de execução 
da empreitada (valor 
faturado/valor da 
empreitada)

Entre 90% e 
100%

DAOG, ETESP, UTFGEI 
e GAGI

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

Programa anual de organização de 
eventos desportivos e culturais

N.º de eventos 
disponibilizados Entre 4 e 7 SAS, Estudantes

Elaborar a carta para a alimentação saudável e sustentável; 
Elaboração da carta para 
a alimentação saudável e 
sustentável

Data de elaboração da 
carta para a alimentação 
saudável e sustentável

Entre 1 de maio e 
30 de junho SAS, Estudantes

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

Regulamento de acesso e 
utilização dos parques de 
estacionamento do IPCA 

Data de publicação do 
regulamento

Entre 1 a 30 de 
maio DAOG, UTFGEI e GAGI

Remodelação do sistema de 
controle de acessos ao parque 
de estacionamento do campus 
do IPCA

Data de conclusão 
da remodelação dos 
sistema de controlo de 
acessos

Entre 1 de 
agosto a 15 de 

setembro
DAOG, UTFGEI e GAGI

Certificar o Campus pelos referenciais NP/EN/ISO 14001 
e 50001. 

Elaborar estudo para a 
implementação das normas NP/
EN/ISO 14001 e 50001.

Data de elaboração do 
estudo

Entre 1 a 30 de 
novembro DAOG, UTFGEI e GAGI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Comunicação Socialmente Responsável

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

Aumentar a imagem institucional do IPCA em todas as 
iniciativas;  Plano de comunicação 

Nº de iniciativas 
divulgadas

Entre 45 a 
55 por ano

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Data de aprovação do 
plano de comunicação 
pelo conselho de gestão

Entre 15 de 
janeiro a 15 
fevereiro

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Aumentar a imagem institucional do IPCA em todas as 
iniciativas;  Assessoria de imprensa

Nº de notícias 
elaboradas

Entre 45 
a 55

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Nº de notícias 
publicadas em órgão de 
comunicação nacional

Entre 10 a 
15 notícias

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Nº de notícias 
publicadas em órgão de 
comunicação regional

Entre 40 a 
60 notícias

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI
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Aumentar a imagem institucional do IPCA em todas as 
iniciativas;  Organização de eventos

Nº de eventos 
institucionais 
organizados 

Entre 3 e 7 Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Nº total de eventos 
organizados 

Entre 30 
e 50

Presidência, Escolas, 
Serviços e GCI

Promover externamente a responsabilidade do IPCA 
perante a sociedade; 

Sub plano de comunicação 
assegurar a informação no âmbito 
do tema da responsabilidade social

nº de comunicações 
elaboradas no âmbito da 
responsabilidade social

Entre 5 
e 10

GCI, Escolas, Do-
centes, Alunos

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

Programa IPCA nas Escolas

Nº de participações em 
feiras organizadas para 
divulgação da oferta 
formativa em Escolas 
Secundárias

Entre 20 
e 30

GCI, Escolas, Do-
centes, Alunos

Participação em feiras de carater 
regional e nacional

Nº de participações 
em feiras regionais e 
nacionais

Entre 2 a 3 GCI, Escolas, Do-
centes, Alunos

Criar um sistema eficaz de comunicação interna; plataforma de gestão de 
conteúdos SASocial

n.º de comunicações 
direcionadas realizadas

Entre 10 
e 20

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

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

Gestão de redes sociais

nº de publicações 
realizadas no facebook

Entre 100 
e 15

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

nº de publicações 
realizadas no instagram

Entre 50 
e 70

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

nº de publicações 
realizadas no linkdin

Entre 30 
e 40

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

Promover a divulgação e comunicação institucional em 
português e em inglês. gestão da página web institucional

nº de acessos à página 
web do IPCA

Entre 
300.000 

e 350.000 
mil acessos

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

nº de acessos à página 
web do IPCA em inglês

Entre 1.000 
e 2.000 mil 

acessos

GCI, Escolas, Unidades 
e serviços

nº de atualizações 
realizadas na página web 
do IPCA

Entre 100 a 
200 atual-
izações por 

ano

GCI, Escolas, Praxis, 
Unidades e serviços
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A formação superior constitui um dos pilares básicos da missão de qualquer IES. No contexto da políti-

ca de sustentabilidade que se pretende institucionalizar, o IPCA assume, como prioritário, o eixo de in-

tervenção da formação para uma sociedade mais justa e sustentável na medida é considerado como 

estratégico o alinhamento do projeto educativo do IPCA com os objetivos de desenvolvimento susten-

tável. 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 um conjunto de medidas 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 incluí-

dos a transição digital, a internacionalização da formação, a flexibilidade curricular e inovação pedagó-

gica, o sucesso académico e a relação com os alumni e a empregabilidade. 

Para o cumprimento dos objetivos neste eixo de intervenção definiram-se 5 objetivos estratégicos que 

devem orientar as medidas operacionais a implementar, sendo eles:

OE.7
Formação de cidadãos 

socialmente responsáveis

OE.10
Promoção da mobilidade e 
da colaboração, nacional e 

internacional

OE.8
Promoção do sucesso 

educativo e combate ao 
abandono escolar

OE.11
Fortalecimento do 

relacionamento com os 
alumni

OE.9
Promoção da empregabilidade 

e da aprendizagem ao longo 
da vida

4.2 EIXO ESTRATÉGICO II
FORMAÇÃO PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SUSTENTÁVEL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Formação de cidadãos socialmente responsáveis

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Promoção do sucesso académico e combate ao abandono escolar

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Adequar os regulamentos de 
avaliação às novas práticas 
pedagógicas

Nº de regulamentos 
adequados Entre 1 e 2 Escolas

Plano de formação de docentes N.º de docentes 
envolvidos

Entre 20 
e 30 Escolas

Realização de trabalhos dentro 
das UC que envolvam projetos 
empresariais; 

N.º de UC's com 
aplicação de abordagens 
de challenge-based

Entre 6 e 8 Escolas

Oferta de cursos/UCs com boas 
práticas de inovação pedagógica N.º de UC's Entre 2 a 3 Escolas

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

UC em colaboração com outras 
instituições N.º de UC's Entre 1 e 2 Escolas

Oferta de cursos SAP N.º SAP Entre 2 e 4 Escolas

Inclusão de UCs orientadas para a 
concretização dos ODS N.º de UC's Entre 4 e 6 Escolas

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

Parcerias com entidades regionais 
e empresas

N.º de protocolos 
celebrados Entre 4 e 6 Escolas

Academias "Future and Advanced 
Skills" N.º de academias criadas Entre 1 e 2 Escolas

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

Participação em projetos de 
voluntariado no âmbito das UC's

N.º de estudantes 
envolvidos

Entre 30 
a 50 Escolas

N.º ações desenvolvidas Entre 3 e 5 Escolas

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

Realização de workshops com 
parceiros empresariais N.º workshops realizados Entre 14 

a 17 Escolas

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Elaboração do plano anual de 
medidas de promoção do sucesso 
académico

Data de apresentação 
do plano

Entre 
agosto e 
setembro

Presidência, Escolas, 
SAS e GPSA

Sessões informativas para os 
estudantes sobre a utilização de 
bases de dados e repositórios 
bibliográficos disponibilizadas para 
apoio ao estudo

N.º de sessões Entre 3 e 6 Escolas, Biblioteca e 
Estudantes

Clube de leitura do IPCA N.º de alunos envolvidos Entre 8 a 12 Escolas, Biblioteca e 
Estudantes

Elaboração de projeto para alargar 
o número de lugares da biblioteca 
do Campus

Data de elaboração do 
projeto

Entre 
Setembro 
a Outubro

Presidência, Biblioteca 
e UTFGEI

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

Desenhar o serviço de promoção 
do sucesso académico baseado 
nos indicadores do OPAS.

Data da elaboração de 
proposta de serviço

Entre 
fevereiro a 

abril

Presidência, Escolas, 
SAS e GPSA

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;  

Programa de desenvolvimento de 
competências sociais, académicas 
e vocacionais

N.º de estudantes 
envolvidos

Entre 10 
e 20

Presidência, Escolas, 
SAS e GPSA

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; 

Oficina de métodos de estudo N.º de estudantes 
envolvidos

Entre 10 
e 20

Escolas, Associações 
de estudantes e GPSA

Disponibilizar cursos livres em áreas de maior insucesso 
académico para aumentar as competências de base dos 
estudantes e diminuir a taxa de insucesso escolar. 

Cursos livres de desenvolvimento 
de competências

Nº de cursos livres 
disponibilizados Entre 4 e 6 Presidência, e Escolas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Promoção da empregabilidade e da aprendizagem ao longo da vida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Promoção da mobilidade e da colaboração, nacional e internacional

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Elaboração de estudo para a 
criação da nova Escola Superior 

Data de Criação da 
Escola

entre 1 
a 30 de 
junho

Presidência, e Escolas

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; 

Cursos de requalificação N.º de cursos realizados entre 1 e 2 escolas

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

Alargar a oferta de formações em 
formato online 

N.º de cursos 
disponibilizados total ou 
parcialmente online

entre 4 a 6 escolas

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

Realização de ações de avaliação 
das necessiades de formação das 
empresas e entidades do 3º setor

N.º de eventos/ações entre 6 
a 10 escolas

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

oferta de mestrados 
profissionalizantes

N.º de mestrados 
profissionalizantes 
propostos para 
acreditação

entre 6 e 9 Escolas, DA e GCI

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Criação de novos enquadramentos 
de cooperação académica

% de alunos expostos 
à dimensão internacional

Entre 4% 
a 5% Escolas e Praxis

% de alunos e staff 
expostos à dimensão 
internacional

Entre 4% 
a 5% Escolas e Praxis

Reforço da divulgação das 
oportunidades existentes

Nº de ações de 
divulgação Entre 4 e 5 Escolas e Praxis

Data da conclusão da 
revisão da página web

Entre 
outubro e 
novembro

Escolas e Praxis

N.º de novos conteúdos 
multimédia produzidos Entre 5 e 8 Praxis, GCI

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

Reforma dos currículos para 
aumentar a flexibilização e 
promover a internacionalização e 
mobility windows

Data de elaboração do 
plano de ação

Entre maio 
e Junho

Presidência, Escolas, 
GRI, FASA

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; 

Aumento da oferta formativa em 
inglês

N.º de cursos lecionados 
em inglês Entre 1 e 2 Escolas e Praxis

N.º de UC lecionadas em 
inglês

Entre 10 
e 15 Escolas e Praxis

Reforço da rede de parcerias internacionais; 
Promover a participação do IPCA 
em redes e o envolvimento em 
parcerias internacionais

Nº de participação em 
redes e o envolvimento 
em parcerias 
internacionais

Entre 7 a 10 Presidência, Escolas 
e Praxis

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

Promover a participação de 
docentes em conferências 
internacionais

N.º de eventos 
internacionais com 
comunicações de 
docentes do IPCA

Entre 20 
e 40

Centros de 
Investigação, Escolas 

e GRI

Promoção de um programa de atividades no quadro do 
Desenvolvimento Regional Sustentável; 

Elaborar de um programa de 
atividades tendo por base os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

Data de elaboração do 
plano

Entre maio 
e junho

DAOG, Escolas, SAS e 
AAIPCA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Fortalecimento do relacionamento com os alumni

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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; 

Elaborar de programa de ação para 
a dinamização do projeto alumni

Data de elaboração do 
plano de ação

Entre 1 e 
30 junho

Presidência, Escolas, 
Praxis e responsável do 

projeto alumni

Consolidação da plataforma alumni; 

Criar interface web com serviços 
digitais para antigos alunos

Nº de serviços digitais 
disponibilizados Entre 2 a 3

Presidência, Escolas, 
Praxis e responsável do 

projeto alumni

Atualizar de contactos de antigos 
alunos 

% de contacto 
atualizados

entre 15% 
e 20%

Presidência, Escolas, 
Praxis e responsável do 

projeto alumni

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

Criar programa de mentoria com 
alumni 

N.º de mentores 
envolvidos

Entre 10 
a 15

Presidência, Escolas, 
Praxis e responsável do 

projeto alumni

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

Promover a participação dos 
alumni em ações e eventos

Nº de ações com 
envolvimento de alumni Entre 4 a 5

Presidência, Escolas, 
Praxis e responsável do 

projeto alumni



PLANO ATIVIDADES IPCA 2022

42

A par da formação, a investigação constitui outro pilar basilar da missão de qualquer Instituição de En-

sino Superior, associado à inovação e transferência de conhecimento e de tecnologia para a sociedade. 

Estas instituições são centros de ciência e conhecimento que crescem e se desenvolvem a partir da in-

vestigação 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 trans-

ferência 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 provo-

car os impactos societais desejados e a melhoria da qualidade de vida, quer no contexto nacional, quer 

internacional. 

Para o cumprimento dos objetivos neste eixo de intervenção definiram-se 4 objetivos estratégicos que 

devem orientar as medidas operacionais a implementar, sendo eles:

OE.12
Integração dos agentes internos (estudantes e 

professores) e externos (empresas e instituições) 
nos projetos de investigação e transferência de 

tecnologia, numa perspetiva colaborativa

OE.14
Promoção da ciência aberta, 

transdisciplinaridade e envolvimento da 
comunidade nas atividades de I&D+i

OE.13
Projeto de investigação 

alinhada com os desafios 
societais

OE.15
Proteção e transferência do 

conhecimento gerado no IPCA

Apresenta-se de seguida o plano operacional para 2022:

4.3 EIXO ESTRATÉGICO III
INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Integração dos agentes internos (estudantes e professores) e externos (empresas e instituições) 
nos projetos de investigação e transferência de tecnologia, numa perspetiva colaborativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Projeto de investigação alinhada com os desafios societais

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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; 

"Avaliação dos European 
Innovation Hubs existentes; "

Número de European 
Innovation Hubs 
identificados como de 
potencial interesse para 
a unidade de I&D

4 Centros de 
Investigação

Avaliação de possível participação 
nos European Innovation Hubs 
definidos no ambito do WP2 da 
RUN-EU: i) ; II) ;e, III)

Número de participação 
em propostas de 
European Innovation 
Hubs

2 Centros de 
Investigação

Participar no Innovation Hub.

Número de 
participações em 
Innovation Hub na área 
da Inteligência Artificial 

1 Centros de 
Investigação

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

Elaborar candidaturas a projetos 
de co-promoção

N.º de candidaturas 
a projetos de co-
promoção

3 Centros de 
Investigação

Promover a prestação de serviços 
de I&D a empresas;

N.º de prestações de 
serviço para projetos 
de I&D

7 Centros de 
Investigação

Promover a integração de 
estudantes no âmbito dos projetos 
através de bolsas de investigação

N.º de bolsas de 
investigação 48 Centros de 

Investigação

Participar em projetos no âmbito 
do programa demola

N.º de investigadores no 
programa demola 10 Centros de 

Investigação

Promover o empreendedorismo de base científica e 
tecnológica; 

Criação de programam de 
promoção de empreendedorismo 
de base científica e tecnológica

Data de apresentação do 
programa

Entre 
setembro a 
novembro

Centros de 
Investigação e Praxis

Criar redes de incubação de projetos, start-ups e spinoffs. Estabelecer protocolos com redes 
de incubação.

N.º de protocolos 
estabelecidos 9 Centros de 

Investigação

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Elaborar candidaturas a projetos 
mobilizadores e agendas de 
inovação no âmbito do PRR.

Número de candidaturas 
submetidas 9 centros de 

investigação

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; 

Visita a potenciais parceiros para o 
estabelecimento de programas de 
doutoramento profissionais

N.º de visitas aos 
parceiros da RUN-EU 25 centros de 

investigação

Estimular a participação das 
unidades de I&D do IPCA na 
avaliação e desenho de propostas 
de doutoramentos profissionais 
em parceria no âmbito da rede 
RUN-EU

n.º de propostas 
de programas de 
doutoramento 
profissionais em 
parceria

3 centros de 
investigação

Promover a inovação e criatividade com relevância 
económica e impacto social significativo; 

Criar Portefólio de tecnologias 
relevantes para proteção e 
Patentes

Nº de tecnologias 
identificadas Entre 1 a 3 centros de 

investigação

Organizar workshops para 
proteção e valorização do IP

Nº de workshops 
organizados 3 centros de 

investigação

Organizar workshops para criação 
de NDA

Nº de workshops 
organizados 2 centros de 

investigação

Estimular o encontro entre a oferta 
e a procura de conhecimento, a 
difusão e demonstração de novas 
tecnologias e soluções inovadoras

N.º de encontros para 
apresentação do IP 
existente à indústria

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

Elaborar planos de marketing para 
promoção das atividades de I&D/
laboratórios/serviços junto das 
empresas;

N.º de planos de 
marketing elaborados 2 centros de 

investigação

Assumir um papel dinamizador no âmbito dos laboratórios 
associativos em que esteja envolvido, associando aos 
projetos e parceiros associados. 

Participar em candidaturas a CEEC N.º de candidaturas a 
CEEC 2 centros de 

investigação

Participar em candidaturas a 
projetos de I&D destinadas a 
laboratórios associados

N.º de candidatura a 
projetos de I&D no 
âmbito do laboratório 
associado

1 centros de 
investigação

Organizar visitas às unidades de 
I&D do IPCA para os membros dos 
laboratórios associados

N.º de visitas as 
unidades de I&D do 
IPCA

1 centros de 
investigação

Visitas às unidades de I&D do 
laboratório associado

N.º de visitas às 
unidades de I&D 
associadas ao 
laboratório 

5 centros de 
investigação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Promoção da ciência aberta, transdisciplinaridade e envolvimento da comunidade nas atividades de I&D+i

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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;

Organizar escolas de verão de 
iniciação à investigação

N.º de escolas de 
verão organizadas para 
iníciação científica

3 centros de 
investigação

Organizar workshops para a gestão 
de projetos de I&D

N.º de workshops 
organizados em gestão 
de projetos

3 centros de 
investigação

Organizar workshops e formações 
avançadas em áreas emergentes

Nº. de workshops 
organizados em áreas 
emergentes

8 centros de 
investigação

Organizar simpósios de 
investigação aplicada para os 
alunos de mestrados 

Nº. de simpósios 
organizados 3 centros de 

investigação

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;  

Organizar dias abertos para 
visita da comunidade, científica, 
académica e empresarial às 
unidades de I&D

N.º de dias abertos para 
visita da comunidade, 
científica, académica e 
empresarial às unidades 
de I&D

3 centros de 
investigação

Organizar atividades divulgação 
e iniciação científica para escolas 
secundárias e básicas

N.º de atividades 
divulgação e iniciação 
científica para escolas 
secundárias e básicas

13 centros de 
investigação

Participar no Encontro Ciência N.º de participações no 
Encontro Ciência 10 centros de 

investigação

Particiar em congressos e 
conferências científicas

N.º de participações 
em congressos e 
conferências científicas

70 centros de 
investigação

Disponibilizar artigos científicos no 
repositório CiencIPCA

N.º de publicações de 
artigos científicos no 
repositório CiencIPCA

100 centros de 
investigação
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 15
Proteção e transferência do conhecimento gerado no IPCA

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

Promover a criação de empresas, spinoffs e a 
transferência de tecnologia e conhecimento para 
empresas estabelecidas; 

Criar o Gabinete de Transferência 
de Tecnologia do IPCA

Data de criação do 
gabinete

Entre 
novembro 

e 
dezembro

Promover a criação 
de empresas, spinoffs 

e a transferência 
de tecnologia e 
conhecimento 
para empresas 
estabelecidas; 

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

Criar workshops de 
empreendedorismo em conjunto 
com as redes de incubação

Nº de workshops de 
empreendedorismo em 
conjunto com as redes 
de incubação

7

Promover a incubação 
de start-ups e a 

criação de espaços de 
co-work; 

Criar regulamento de SPIN-OFF 
do IPCA

Data de publicação do 
regulamento

Entre 
março e 

maio

Promover a incubação 
de start-ups e a 

criação de espaços de 
co-work; 

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

Criar regulamento de acesso 
das SPIN-OFF do IPCA aos 
laboratórios do IPCA

Data de publicação do 
regulamento

Entre junho 
e julho

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

social.

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; 

Página web da unidade de I&D com 
secção de ligação à sociedade

N.º de secções no site 
das unidades de I&D de 
ligação à sociedade

3 centros de 
investigação

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.

Alinhar as páginas web das 
unidades de I&D com os ODS

N.º de secções do site 
das unidades de I&D 
que mostrem o seu 
alinhamento com os 
ODS.

3 centros de 
investigação
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O quarto pilar da missão de qualquer Instituição de Ensino Superior é a sua interação com a comuni-

dade, interna e externa. Estas entidades 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 re-

lação de reciprocidade que é de promover e estimular para se conseguir a transformação da sociedade 

através do conhecimento e da ciência. 

Este quarto eixo de intervenção é, por isso, a interação com a sociedade na medida em que se reconhece 

que a intervenção de uma entidade do Ensino Superior apenas faz sentido se esta tiver a capacidade de 

provocar impactos sociais e ferar valor social para os diversos atores do seu ecosistema. 

Este eixo representa, assim, 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 3 vetores de ação:

OE.16
Criação de redes e parcerias 

que fomentam a concretização 
da missão do IPCA

OE.17
Promoção de processos de 

desenvolvimento sustentável e 
transformação social aproximando 

a academia da sua comunidade 
externa

OE.18
Estímulo da aprendizagem 

em contexto real envolvendo 
estudantes em projetos 

aplicados, em co-criação e 
concebidos com a sociedade 

envolvente

O plano operacional para 2022 é apresentado de seguida:

4.4 EIXO ESTRATÉGICO IV
INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 16
Criação de redes e parcerias que fomentam a concretização da missão do IPCA

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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; 

Elaboração de projetos em 
conjunto com empresas e 
entidades do terceiro setor

Nº de projetos 
apresentados

entre 5 
e 10

Presidência, Escolas 
e Centros de 
Investigação

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; 

Elaboração de projetos em 
conjunto com os municípios 

Nº de projetos 
apresentados entre 1 e 3

Presidência, Escolas 
e Centros de 
Investigação

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

Organizar eventos de promoção da 
agenda 2030

Nº de eventos 
organizado entre 1 e 2

Presidência, Escolas 
e Centros de 
Investigação

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; 

Execução do projeto RUN

Grau de cumprimento 
dos indicadores

Entre 70% 
e 80%

Presidência, Escolas 
e Centros de 
Investigação

Grau de execução 
financeira

Entre 80% 
e 90%

Presidência, Escolas 
e Centros de 
Investigação

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

Organização de eventos Nº de eventos realizados entre 24 
e 30 CIED

Atividades com entidades 
educativas

Nº de visitas realizadas 
a Escolas

entre 7 a 15 
atividades CIED

Criação de parcerias com outras 
entidades públicas e privadas

Nº de parcerias 
estabelecidas

entre 15 
a 20 CIED

Comunicação com a população

Nº de edições em 
programas de rádio

entre 12 
e 16 CIED

Nº de notícias públicas entre 80 e 
100 CIED

Nº de artigos de opinião entre 20 
a 25 CIED

Nº de publicações no 
facebook

entre 350 a 
400 CIED

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

Criação de rede regional 
de educação com escolas 
secundárias e profissionais

Data da criação da rede entre 1 e 
30 de abril CIED

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17
Promoção de processos de desenvolvimento sustentável e transformação 
social aproximando a academia da sua comunidade externa

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Criação de projetos de inovação 
social Nº de projetos criados entre 0 e 1 DAOG, SAS, AAIPCA, 

Escolas

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

Criação de projetos culturais Nº de projetos criados entre 0 e 1 DAOG, SAS, AAIPCA, 
Escolas

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

Implementar de iniciativas de 
promoção do desenvolvimento 
sustentável

Nº de iniciativas 
imnplementadas

entre 6 
e 10

DAOG, SAS, AAIPCA, 
Escolas

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;   

Orçamento participativo para 2023 Nª de projetos 
candidatados

entre 5 
a 10

DAOG, SAS, AAIPCA, 
Escolas e DAF

Promover a criação de spinoffs que estimulem as áreas de 
inovação social. 

Promover a criação de spinoffs na 
área da inovação social Nº de ideias apoiadas entre 2 e 5 DAOG, SAS, AAIPCA, 

Escolas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 18
Estímulo da aprendizagem em contexto real envolvendo estudantes em projetos aplicados, 
em co-criação e concebidos com a sociedade envolvente

MEDIDAS AÇÕES INDICIADOR META 2022 INTERVENIENTES

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

Propostas de cursos a integrar a 
Summer School N.º de cursos propostos entre 5 

e 10 escolas

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

Organização de eventos cientificos nº de evento ciêntíficos 
realizados

entre 8 
e 15 escolas

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; 

Participação dos docentes em 
congressos

n.º de participações em 
congressos nacionais; 
n.º de participações 
em congressos 
internacionais

entre 60 
e 80 escolas

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; 

Publicação de artigos científicos

n.º publicações em 
revistas não indexadas; 
n.º de publicações em 
revistas indexadas

entre 30 
e 50 escolas

Promover a realização de estágios de segundo ciclo no 
contexto empresarial nacional e internacionalmente.

Programa Erasmus e outros 
programas de enquadramento de 
cooperação institucionais

n.º de estudantes 
envolvidos em estagios 
no estrangeiro

Entre 10 
a 15

Coordenadores 
Erasmus, Diretores de 
Curso, Escolas e GRI



NOTAS FINAIS
5.
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O Plano de Atividades do IPCA para 2022 é o primeiro plano anual realizado no âmbito do atual mandato 

da Presidência do IPCA, eleita para o quadriénio 2021-2025. De forma a assegurar a correspondência 

entre objetivos estratégicos e objetivos operacionais, o plano de atividades apresenta uma estrutura or-

ganizada em torno de 18 objetivos estratégicos e respetivas medidas definidas, conforme abordado no 

ponto 2 do presente plano de atividades, tendo sido adicionadas as ações necessárias para concretizar 

as medidas estratégicas.

A construção dos indicadores resultou do processo de planeamento operacional, tendo sido realizado 

um esforço para dar continuidade a alguns dos indicadores definidos em anteriores planos de atividades 

de forma a permitir a comparabilidade nos principais KPI’s. 

Para a definição das ações, indicadores e metas, foram envolvidos os responsáveis das Escolas, Centros 

de Investigação, das Unidades e dos Serviços, garantindo, assim, a necessária participação dos princi-

pais atores com responsabilidades em processos de gestão.  

Ao nível operacional, o plano de atividades é ainda um documento de referência para a definição de 

objetivos para cada uma das Escolas, Unidades e Serviços, bem como, serve como suporte para a atri-

buição de objetivos no âmbito do SIADAP. 

O IPCA tem vindo a apresentar nos últimos anos uma evolução muito positiva nos seus principais indi-

cadores de desempenho organizacional. Os resultados obtidos são fruto de uma estratégia clara cen-

trada na qualidade da formação e da investigação e no foco na criação de valor para a sociedade, em 

particular nas áreas de conhecimento que permitem o acesso a atividades profissionais atrativas no 

contexto nacional e internacional.

Sendo este um documento de gestão previsional, na sua leitura é necessário ter em conta as variáveis 

conjunturais e contextuais que poderão influenciar a concretização e alcance de algumas metas previs-

tas e a necessidade de acrescentar novas atividades e eliminar outras previstas neste Plano. 

Neste âmbito, importa realçar a persistência de alguma incerteza decorrente da manutenção da si-

tuação de pandemia (COVID-19), sendo que muitas das metas definidas para as diferentes atividades 

planeadas, refletem já o atual nível de incerteza.

5. NOTAS FINAIS
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    ANEXOS
     ANEXO I - OFERTA FORMATIVA PREVISTA EM 2021/2022

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 e Gestão Industrial PL EST

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 PL b-learning ESG

Gestão das Organizações PL ESG/APNOR

Gestão do Turismo PL ESHT-IPCA/ IPB/IPP

Ilustração e Animação PL ESD

Inteligência Artificial Aplicada PL EST

Marketing PL ESG/ESHT

Marketing Turístico PL ESHT

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

Solicitadoria PL ESG
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NOME DO CURSO REGIME FUNCIONAMENTO ESCOLA

TeSP

Aplicações Móveis Diurno ETESP

Apoio à Gestão Diurno e PL ETESP

Assessoria e comunicação empresarial Diurno ETESP

Audiovisual digital 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 e PL ETESP

Gestão Financeira e Contabilística Diurno e PL ETESP

Gestão Industrial da Produção Diurno ETESP

Gestão das Instalações Desportivas e Desporto Diurno ETESP

Ilustração e Arte Gráfica Diurno ETESP

Inovação alimentar e artes culinárias Diurno ETESP

Manutenção Industrial PL ETESP

Mecânica Automóvel Diurno e PL ETESP

Marketing digital e social media Diurno e PL ETESP

Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial PL ETESP

Mobilidade Híbrida PL ETESP

Moldação de Plásticos por injeção PL ETESP

Organização e Gestão de Eventos Diurno ETESP

Redes e Segurança Informática Diurno e PL ETESP

Robótica colaborativa e inteligência industrial Diurno e PL ETESP

Segurança e proteção de dados para sistemas de informação Diurno e PL ETESP

Soldadura avançada PL ETESP

Sistemas Eletrónicos e de Computadores Diurno ETESP

Tecnologia e Inovação Informática Diurno ETESP

Turismo, Natureza e Aventura Diurno ETESP



     ANEXOS
     ANEXO II - MAPA DE PESSOAL DO IPCA 2022

Pessoal ao abrigo da Lei Geral do trabalho em Funções Púlicas

Pessoal ao abrigo do Código do Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos 
de trabalho 
Previstos 

2022

Nº de postos 
de trabalho 

preenchidos 
2021 

(15/08/2021)

Nº de 
postos de 
trabalho a 
preencher

 2022

OBSPresidente 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

Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos

Presidência 1 0 2 3 6 3 2

Administração 0 0 0

Gestão de Unidades/Serviços 0 0 0 0 0

Serviços Administrativos 17 0 7 0 2 0 5 0 31 31 0

Serviços 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 7 0 2 0 5 0 0 0 37 34 3

Direção 5 0 5 5 0

Serviços Administrativos 7 0 8 0 15 15 0

Apoio técnico aos 
laboratórios 1 0 1 1 0

Atividade de investigação 1 0 1 1 0

Atividade Docente 219 41 260 219 41

Unidades de Ensino e 
Investigação 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 219 41 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 282 241 41

Total Geral 1 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 219 41 0 0 25 0 16 0 2 0 5 0 0 0 319 275 44

Cargos/Carreiras/Categorias
Nº de postos 
de trabalho 
Previstos 

2022

Nº de postos 
de trabalho 

preenchidos 
2021 

(15/08/2021)

Nº de 
postos de 
trabalho a 
preencher

 2022

OBSPresidente Vice-Presidente/
Pro-Presidente Administrador Diretor Escola Sub-Diretor

Dirigente 
Superior

3ºgrau

Dirigente 
Intermédio

2º, 3º e 4ºgrau

Pessoal
Docente

Pessoal
Investigador

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Especialista de
Informática

Técnico de 
Informática

Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos Preenchidos Vagos

Presidência 0 0 0

Administração 1 0 1 1 0

Gestão de Unidades/Serviços 3 1 5 3 12 8 4

Serviços Administrativos 7 12 6 10 1 4 0 1 41 14 27

Serviços 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 7 12 6 10 0 0 1 4 0 1 54 23 31

Direção 3 0 3 3 0

Serviços Administrativos 5 2 7 5 2

Apoio técnico aos 
laboratórios 2 0 2 2 0

Atividade de investigação 1 10 1 1 13 2 11

Atividade Docente 5 5 0 5

Unidades de Ensino e 
Investigação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 1 10 1 1 7 2 0 0 0 0 0 1 30 12 18

Total Geral 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 8 3 0 5 1 10 8 13 13 12 0 0 1 4 0 1 84 35 49

Total Geral 1 0 2 3 1 0 5 0 0 0 3 1 8 3 219 46 1 10 33 13 29 12 2 0 6 4 0 1 403 310 93


