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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

As linhas estratégicas e o programa de ação que a seguir se descrevem assentam na avaliação 

realizada ao Programa de Desenvolvimento 2010-2013, no trabalho que vem sendo feito pelo 

Conselho Geral, nos contributos de muitos colaboradores do Instituto e nas ideias que temos 

para o IPP, representando, por isso, em larga medida, a vontade da comunidade académica do 

Instituto. 

O momento presente é marcado, por um lado, pelo contexto de crise financeira e económica, 

com consequentes medidas de forte austeridade, e, por outro, por uma política de vagas 

desequilibrada, que penaliza de sobremaneira as instituições localizadas no interior do país.  

Também não devemos ignorar as metas da Estratégia Europa 2020, muito exigentes para 

Portugal, só alcançáveis com um forte e duradouro investimento no ensino superior. 

Finalmente realça-se a experiência adquirida no quadriénio que agora termina com a 

implementação do novo quadro jurídico – Bolonha, RJIES, Estatutos do IPP, Lei da Avaliação, 

LVCR, RCTFP, SIADAP, etc. 

O momento é exigente, sugere-nos um pensar global para melhor agir localmente. 

 

 

 

 

Portalegre, 7 de fevereiro de 2014 
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LINHAS ESTRATÉGICAS 

 

Os princípios do programa para o quadriénio 2014-2017 são os seguintes: 

 

 Consolidar o Plano de Desenvolvimento de 2010-2013; 

 Elaborar e concretizar o Projeto Educativo, Científico e Cultural do IPP; 

 Dotar o Instituto e as suas unidades orgânicas de órgãos, serviços e modelo 

organizacional mais leve, integrado e flexível, revendo para o efeito os Estatutos. 

 

Estes princípios conduzem-nos a um Instituto com: 

 

 Corpo docente mais qualificado 

 Mais investigação aplicada 

 Mais internacionalização 

 Oferta formativa mais especializada 

 Maior envolvimento e compromisso com a sociedade e com a região 

 

Em termos gerais, as linhas estratégicas continuam as mesmas do Programa de 

Desenvolvimento anterior, embora com enfoques diferentes e com novos objetivos, medidas e 

metas. 

As linhas estratégicas propostas são as seguintes: 

1. Melhorar a qualidade de ensino 

Formar com qualidade e responder às necessidades da sociedade. 

2. Orientar a investigação e o desenvolvimento tecnológico para as necessidades do 

Norte Alentejo 

Fomentar a investigação aplicada, implicando os principais agentes regionais e 

garantindo a transferência de tecnologia. 
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3. Apostar na rede de IES e na internacionalização 

Reforçar relações privilegiadas com outras instituições, nacionais e internacionais, para 

gerar sinergias no âmbito da formação, investigação, internacionalização e prestação 

de serviços. 

4. Alcançar a sustentabilidade do Instituto. 

Reforçar o sistema integrado de gestão e ajustar o modelo organizacional ao novo 

projeto educativo, científico e cultural. 

 

Passos importantes foram dados na implementação da estratégia definida. Inúmeros projetos 

e ações foram concretizados, como consta no Relatório de Avaliação do Programa de 

Desenvolvimento 2010-2013. Há que continuar este caminho, dando seguimento a alguns 

projetos e fazendo surgir outros. 

Apesar de todas as áreas serem importantes consideramos que o Instituto, nos próximos anos, 

deve focar-se, essencialmente, no seguinte: 

 

 Captar mais estudantes, especialmente através do público adulto, do público do 

ensino profissional e da mobilidade internacional. 

 Orientar o IPP na concretização do seu projeto educativo, científico, cultural e 

desportivo, tornando-o mais sustentável e ativo na relação com a envolvente.  

 Garantir um modelo organizacional mais adequado à realidade presente e futura do 

Instituto. 

 Garantir a acreditação do Sistema Integrado de Gestão por parte da A3ES. 

 Promover condições privilegiadas para a qualificação dos docentes e restantes 

trabalhadores. 

 Aprofundar a integração do IPP na rede regional e internacional de instituições de 

ensino superior. 

 Reforçar as receitas próprias através da prestação de serviços à comunidade. 
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Para concretizar as linhas estratégicas antes apresentadas e respeitar a focalização que neste 

momento se mostra como fundamental, definem-se os seguintes objetivos: 
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1 
Desenvolver programas de captação 
de estudantes 

   

2 

Orientar o Projeto Educativo, 
Científico, Cultural e Desportivo para 
a sustentabilidade do IPP e 
integração na região 

   

3 
Rever e atualizar o modelo 
organizacional  

   

4 

Desenvolver a atividade da 
Coordenação Interdisciplinar para a 
Investigação e Inovação para o 
Desenvolvimento Regional 

   

5 
Dinamizar o Gabinete de Emprego e 
Empreendedorismo 

   

6 
Ampliar o âmbito de atuação do 
Centro de Línguas e Culturas 

   

7 
Fomentar o desenvolvimento de 
Programas de intercâmbio e 
cooperação 

   

8 
Estabelecer programas de apoio a 
trabalhadores docentes e não 
docentes 

   

9 Consolidar e aprofundar o SIG      

10 
Estabelecer Programas de Apoio aos 
Estudantes 

   

11 Melhorar as infraestruturas do IPP     
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PROGRAMA DE AÇÃO 

 

As medidas que a seguir se enunciam correspondem às ações estruturantes que devem ser 

iniciadas ou reforçadas, não obstante de se dar continuidade a muitas outras atividades que 

são hoje uma prática normal da instituição, como por exemplo, o cinema, as exposições, o 

Portal, as ações de formação de curta duração, o apoio à formação e qualificação do corpo não 

docente, o apoio psicopedagógico e os programas de apoio social aos estudantes, o concurso 

de boas práticas, a coleção Largo da Sé, Festa de Natal, o apoio às Associações de Estudantes, 

de Antigos Alunos e às Tunas, as comemorações do dia do IPP e das Escolas, o protocolo 

financeiro com a CGD, os prémios aos melhores alunos, os projetos e iniciativas existentes nas 

Escolas, as melhorias em curso nos grupos de melhoria contínua, etc. 

Não se aprofunda neste documento o que decorre da aplicação dos diversos diplomas legais, 

como por exemplo o Provedor do Estudante e o Fiscal Único, já que estas ações envolvem 

outros órgãos do Instituto e das Escolas e porque, acima de tudo, são uma competência e um 

dever do Presidente velar pela observância das leis, estatutos e regulamentos, conforme 

expressa a alínea n) do n.º 1 do artigo 23.º dos Estatutos do IPP e a alínea p) do n.º 1 do artigo 

92.º do RJIES.  

A seguir são apresentados os objetivos/ações para o quadriénio 2014-2017. 
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OBJETIVO 1: Desenvolver programas de captação de estudantes 

 

A fraca capacidade de atração de jovens é o principal problema do IPP. Sabemos que a região 

de Portalegre é a região de Portugal com menor número de candidatos ao ensino superior e 

que, paralelamente, uma parte significativa dos jovens pretende sair da região em busca de 

melhores oportunidades para o seu futuro. 

Por outro lado, verificamos que a política de oferta de vagas a nível nacional protege as 

instituições localizadas em regiões com maior densidade populacional. 

Este é o maior flagelo com que o IPP se debate, assente em variáveis pouco ou nada 

controláveis pelo Instituto. 

Face ao exposto importa unir esforços para se desenvolverem ações com o objetivo de captar 

novos públicos, dentro e fora da região. 

 

 Ação 1.1 – Promover a figura do diplomado do IPP enquanto “embaixador” do Instituto 

junto dos jovens 

Pretende-se promover a comunicação aos jovens através de alguém que já teve uma 

experiência numa das Escolas do IPP. Sabemos que o “passa palavra” é um dos principais 

veículos comunicacionais e que, por isso, deve ser potenciado. 

Convidar jovens diplomados pelo IPP a participarem nas ações de comunicação do Instituto, 

é uma das ações que pretendemos desenvolver neste quadriénio. 

 

 Ação 1.2 – Desenvolver ações de comunicação/informação junto do público adulto em 

articulação com entidades públicas e privadas de cada Concelho.  

A região de Portalegre é uma das regiões com a população ativa menos qualificada. Este 

facto é uma oportunidade para o Instituto, devendo ir ao seu encontro e ajudando-a a 

prosseguir estudos.  
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Deve promover-se uma ação de comunicação forte, em articulação com as principais 

entidades públicas e privadas de cada concelho, de contacto direto entre os professores e 

técnicos do Instituto e o público potencialmente interessado. 

Esta ação, a realizar em cada concelho, tem por objetivo esclarecer e estimular as pessoas, 

quebrar barreiras que possam existir e estabelecer um canal de comunicação privilegiado 

com o Instituto. 

As Escolas devem, também, promover ações de preparação para as provas específicas de 

acesso aos concursos para os maiores de 23 anos e ações de acompanhamento e apoio a 

estes estudantes na sua integração escolar. 

 

 

 Ação 1.3 – Criar Cursos Superiores de curta duração (nível 5) 

Crescer com o nível 5 dirigido, essencialmente, a estudantes do ensino profissional que 

poucos prosseguem estudos pela via do concurso nacional de acesso ao ensino superior, é 

um objetivo e um compromisso social com a região. 

Este público específico tem crescido nos últimos anos, ficando sem saída académica e, em 

larga medida, sem saída profissional. 

O IPP deve organizar esta oferta formativa enquadrada, a montante, com os cursos 

profissionais existentes na região (nível 4) e, a jusante, com o mercado de trabalho e com 

os cursos de licenciatura do IPP (nível 6). Para tal deve estabelecer uma estreita ligação 

com as escolas profissionais e secundárias, bem como com outros centros de formação 

profissional. Esta ligação deve ser sistemática, intervindo em vários momentos. Por outro 

lado, deve ser reforçada a parceria com empresas e outras organizações interessadas na 

qualificação que esta formação confere aos estudantes. 

Deve também ser alargada a área geográfica de intervenção ao nível dos jovens dos cursos 

profissionais. Para além do distrito de Portalegre devem ser atingidos igualmente os 

distritos de Évora, Setúbal e Lisboa, áreas de proveniência de um número elevado dos 

estudantes do IPP. 
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 Ação 1.4 – Atrair estudantes espanhóis junto à fronteira 

Pretendemos providenciar junto da Direção Geral do Ensino Superior a agilização de 

procedimentos para facilitar a atração dos jovens espanhóis que residem junto da fronteira. 

O IPP deve desencadear ações de promoção e divulgação institucional e da oferta formativa 

nas escolas secundárias de Espanha, à semelhança do que faz em Portugal. 

 

 

 Ação 1.5 – Reforçar junto da tutela a necessidade de revisão da política de vagas e 

regimes de acesso 

É nossa intenção insistir com a tutela para utilizar a política de vagas como um verdadeiro 

instrumento de gestão do ensino superior, equilibrando o sistema e garantindo a máxima 

eficiência. 

 

Constata-se que as vagas dos cursos em funcionamento pós-laboral, em larga medida, não 

são preenchidas pelo público a que se destinam, levando a um enviesamento da oferta e 

preenchimento das vagas. Adicionalmente, tendo em conta que a oferta de vagas em 

regime pós-laboral é maioritariamente efetuado por IP, transparece para a opinião pública 

a imagem de que estes cursos ficam sem vagas preenchidas quando na realidade estas são 

preenchidas por outros regimes de acesso. 

Propõe-se que estas vagas sejam preenchidas num concurso local, ainda que fixadas os 

mesmos termos atuais e com os mesmos requisitos, sendo excluídas do concurso nacional. 

Deverá ser impedida a mobilidade dos estudantes admitidos neste concurso local durante o 

primeiro ano. 

A oferta de vagas atual não se adequa à rede de ensino superior instalada em todo o país, 

gerando sobrelotação numas instituições e subaproveitamento da capacidade instalada 

noutras, conduzindo à sua insustentabilidade.  

Propõe-se a indexação das vagas ao número de candidatos ao ensino superior no ano 

anterior. 

Importa fixar as vagas por subsistema universitário e politécnico. 
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Deve ser promovida a redução de vagas em áreas excedentárias e de menor 

empregabilidade (indicador composto de empregabilidade e não com base no registo dos 

inscritos nos Centros de Emprego), alargando esta redução, à semelhança do que foi feito 

com os cursos de Educação Básica no corrente ano, a outros cursos e áreas de formação, e 

não apenas ao subsistema politécnico. 

 

Deverão ser ainda ser tidas em conta, na revisão da política de vagas, as seguintes 

situações: 

 Limitação do nº de pares instituições/ciclo de estudos sem abertura de vagas e do 

número de pares instituição/ciclo de estudos sem financiamento, por ano letivo. 

  Impedimento da reversão das vagas dos ciclos de estudos em funcionamento no 

regime pós-laboral para o regime diurno. 

 Ter em consideração os critérios da densidade populacional e da oferta única na 

região de referência, na definição do nº mínimo de estudantes exigido para 

abertura de vagas nos ciclos de estudo. 

Também a revisão dos regimes de acesso deverá ser uma proposta a apresentar à tutela, 

tendo particular importância a definição/revisão dos seguintes aspetos: 

 

 Modalidade de cálculo da classificação de cada disciplina das provas de ingresso 

através da ponderação entre a prova específica e a classificação do secundário 

nessa disciplina. 

 Prazos de candidatura e colocação para os candidatos aos concursos especiais e 

aproveitamento de vagas sobrantes. 

 Elenco das provas específicas para acesso aos cursos de engenharia. 
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Objetivo 1 

                                    
Desenvolver programas de captação de estudantes 

                                    
Calendarização 

                                    
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Promover a figura do diplomado IPP enquanto 
"embaixador" do Instituto junto dos jovens 

 

x x x x 

Desenvolver ações de comunicação/informação junto do 
público adulto em articulação com entidades públicas e 
privadas de cada concelho 

 

x x x x 

Criar Cursos Superiores de curta duração 

 

x x x x 

Atrair estudantes espanhóis junto à fronteira 

 

x x x x 

Reforçar junto da tutela a necessidade de revisão da 
política de vagas e regimes de acesso 

 

x x x x 

                                    Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

N.º total de alunos inscritos 2200 2400 2600 2800 100 

Taxa de alunos em formação não inicial 20% 23% 25% 27% 2% 

Taxa de alunos matriculados 1.º ano 1.ª 
vez 

80% 83% 85% 87% 5% 

                                    
Intervenientes Internos 

 

Conselho Académico, Órgãos das Escolas, docentes, funcionários 
da área da comunicação e serviços académicos. 

                                    

Intervenientes Externos 

 

Diplomados IPP; Entidades públicas e privadas dos concelhos do 
distrito de Portalegre; escolas profissionais e centros de 
formação do distrito de Portalegre, Évora, Setúbal e Lisboa; 
empresas da região; DGES; escolas secundárias espanholas; 
tutela. 
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OBJETIVO 2: Orientar o Projeto Educativo, Científico, Cultural e Desportivo  
para a sustentabilidade do IPP e integração na região 

 

Esta medida já teve início no âmbito do Conselho Geral, tendo por base uma ação alargada a 

toda a comunidade académica do IPP. 

 

Neste fórum tivemos a oportunidade de afirmar a aposta que deve ser feita num novo 

paradigma para o IPP que clarifique e afirme a identidade única, assente em valores 

humanistas. 

Este modelo deve passar pela definição dos domínios técnico-científicos, a partir dos 

requisitos da região para o seu desenvolvimento. Cada domínio técnico-científico deve 

identificar as seguintes dimensões: 

 Oferta formativa 

 Investigação 

 Intervenção na comunidade 

 Parcerias (nacionais e internacionais) 
 

A oferta formativa deve orientar-se pelos seguintes princípios: 

 Especialização (concentrar competências e recursos) 

 Integração vertical (Ciclos Curtos, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e cursos não conferentes de 

grau). 

 Aprofundar o cariz politécnico (aulas práticas e em contexto real de trabalho, 

estágios, projetos, espécie de contrato progressivo com o mercado de trabalho 

que acompanha o aluno durante o curso). 

 Diferenciação assente na matriz regional e nas profissões (garantir oferta única 

através de competências específicas que respondam às necessidades regionais e 

às profissões). 

  Transversalidade de Unidades Curriculares (metodologias de investigação, língua 

estrangeira, empreendedorismo, outras opções). 

 Clubes/Núcleos extracurriculares (como por exemplo, clube das artes, clube do 

design, clube do marketing, etc.). 

 Integração da oferta formativa na rede regional e com parcerias de outras 

instituições de ensino superior. 
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 Oferecer, cada vez mais, Unidades Curriculares em língua inglesa e em e-learning. 

 

A investigação deve orientar-se pelos seguintes princípios: 

 Inserida num centro do IPP ou num polo de centro externo, ambos acreditados 

pela FCT 

 Linhas de investigação devidamente identificadas e aprovadas, devendo existir 

pelo menos uma linha de prioridade regional em cada domínio 

 

A intervenção na comunidade deve orientar-se pelos seguintes princípios: 

 Desenvolver projetos estruturantes (âncora) com forte impacto na comunidade e 

na identidade do IPP 

 Através de projetos e prestações de serviços que garantam uma relação 

permanente com o IPP  

 

As parcerias devem orientar-se pelos seguintes princípios: 

 Garantir parceiros regionais, nacionais e internacionais 

 Envolvimento ativo e sistemático, trazendo a empresa/instituição ao politécnico e 

levando o politécnico à empresa/instituição (formação, estágios, projetos, 

investigação, prestação de serviços, etc.) 

 

A par das vertentes pedagógica e científica, o IPP deve ter um projeto cultural e desportivo 

global. 

Estes campos devem ser assegurados pela articulação entre os Serviços de Ação Social, as 

Associações de Estudantes ou a futura Federação/Associação Académica, o Centro de Cultura 

e Desporto do IPP e a Associação de Antigos Alunos do IPP. 

Com os recursos existentes, podendo integrar trabalhadores do Instituto aposentados, podem 

ser criadas e recuperadas atividades ligadas à música, ao teatro e a outras áreas que sejam do 

interesse da comunidade. 

Relativamente ao projeto desportivo entendemos que este deve ser desenvolvido em dois 

níveis. Primeiro deve ter um plano de atividades com o objetivo de envolver o maior número 
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de pessoas possível na prática desportiva, com um programa de manutenção, promovendo a 

convivência entre os colaboradores. 

Por outro lado deve ser desenvolvida uma linha de prática desportiva para competição, 

concentrando-nos em áreas em que podemos ser distintos. Neste sentido consideramos que o 

IPP tem duas áreas desportivas privilegiadas, são elas as “modalidades equestres” e o “remo”. 

Tendo a Escola Superior Agrária de Elvas o único curso superior de equinicultura em Portugal e 

relações privilegiadas com as entidades e especialistas da área, consideramos estarem 

reunidas as condições para um desempenho ímpar em Portugal. Também o “remo” encontra 

no Alto Alentejo as melhores condições para a sua prática, sendo a barragem do Maranhão um 

ponto de encontro dos atletas olímpicos.  

A vertente desportiva, desenvolvida ao mais alto nível, é um fator que contribui para o reforço 

da imagem institucional e, consequentemente, para a atratividade do IPP. 

 

Para a concretização deste objetivo estão previstas as seguintes ações:  

 

 Ação 2.1 – Promover o envolvimento dos docentes na elaboração do PECCD 

 

 Ação 2.2 – Solicitar contributos de ex-docentes 

 

 Ação 2.3 – Promover workshop para consulta pública 

 

 Ação 2.4 – Apresentação do documento ao Conselho Geral para aprovação 
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Objetivo 2 

                                        Orientar o Projeto Educativo, Científico, Cultural e Desportivo para a sustentabilidade do IPP 
e integração na região 

                                        Calendarização 

                                        
Ações 

 
Ano 

 
Mês 

Promover o envolvimento dos docentes na elaboração do PECCD 

 

2013 
 

setembro 

Solicitar contributos de ex-docentes 

 

2013 
 

outubro 

Promover workshop para consulta pública 

 

2014 
 

fevereiro 

Apresentação do documento no Conselho Geral para aprovação 

 

2014 
 

abril 

                                        Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

Aprovação do PECCD sim 
    

 
Intervenientes Internos 

 

Conselho Geral; Docentes; Conselho Académico; Órgãos das 
Escolas; C3i. 

               

Intervenientes Externos 

 

Outras IES; entidades regionais e estrangeiras na área da oferta 
formativa do IPP; ex-docentes. 
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OBJETIVO 3: Rever e atualizar o Modelo organizacional 

 

A experiência de cinco anos de aplicação do novo regime jurídico e dos novos estatutos do 

Instituto permitiram uma avaliação dos mais diversos capítulos que justificam uma revisão 

estatutária. Encontramos órgãos, serviços e competências que carecem de ajustamento à 

realidade da instituição. 

Também o Projeto Educativo, Científico, Cultural e Desportivo (PECCD) vai implicar, 

certamente, uma nova conceção organizacional. 

Assim consideramos que logo após a aprovação do PECCD seja desencadeado um processo de 

revisão estatutária com o objetivo de adequar a estrutura organizacional ao PECCD que 

queremos implementar, sendo suportada por um staff simples e flexível. 

Também sugerimos ao Conselho Geral para ouvir instituições que adotaram modelos 

organizativos diferentes, para conhecer os prós e os contras de cada, ficando mais habilitado a 

refletir sobre a melhor solução para o IPP. 

Face ao exposto não nos é possível, desde já, avançar com um modelo concreto. No entanto 

defendemos que não devem existir preconceitos, pois todas as conceções e modelos estão em 

aberto. Compete ao Conselho Geral, na posse de informação relevante, gerar uma discussão 

aprofundada e tomar a decisão que melhor sirva os interesses do IPP e da região. 

 

Este objetivo será concretizado em duas fases: 

 

 Ação 3.1 – Avaliação de diferentes modelos implementados noutras IES 

 

 Ação 3.2 – Revisão estatutária 
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Objetivo 3 

                                    Rever e atualizar o modelo organizacional 

                                    Calendarização 

                                    Ações 
 

2014 

Avaliação de diferentes modelos implementados noutras IES 

 

2014 maio a julho 

Revisão estatutária 
 

2014 setembro a dezembro 

 

2015 janeiro a março 

                                    Indicadores 

 

Meta Tolerância 

2014 2015 2016 2017  

Revisão estatutária 
 

Sim 
  

 

                                    

Intervenientes Internos  

 

Conselho Geral; Conselho Académico; Órgãos das Escolas; 
Associações de Estudantes; Restante comunidade académica; 
Sindicatos. 

                                    Intervenientes Externos 

 

Outras IES. 
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OBJETIVO 4: Desenvolver a atividade da Coordenação Interdisciplinar de Investigação e 
Inovação para o Desenvolvimento regional 

 

Instituído a C3i e o caminho já percorrido, importa agora apostarmos na investigação com um 

nível mais elevado de exigência, quer em termos quantitativos quer qualitativos.  

Como principais ações para o período 2014-2017, em matéria de investigação e 

desenvolvimento, definem-se as seguintes: 

 Ação 4.1 – Instituir a C3i como unidade de monitorização efetiva de toda a atividade de 

I&D (independentemente da fonte de financiamento) realizada no IPP, incluindo os 

trabalhos de mestrado dos alunos. 

 

 Ação 4.2 – Formalizar grupos de investigação (ou núcleos), para os quais serão 

transferidos os investigadores inscritos na C3i, em função da sua área científica, e a partir 

dos quais se poderão formar centros de investigação a reconhecer pela FCT, iniciando um 

registo permanente da sua produção científica. Estes Centros devem inserir-se nos 

domínios técnico-científicos definidos no Projeto Educativo, Científico, Cultural e 

Desportivo do Instituto. Também podem funcionar de forma articulada com outros 

Centros de outras instituições. 

 

 Ação 4.3 – Concretizar o registo de toda a produção científica, de modo a organizar os 

dossiers passiveis de virem a constituir os processos para reconhecimento pela FCT. 

 

 Ação 4.4 – Articular as unidades de intervenção, como o Centro de Línguas e Culturas, o 

Europe Direct, o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo, o Laboratório de Bioenergia 

e o Sistema de Gestão da Qualidade com os grupos de investigação a criar.  
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Objetivo 4 

                                   
Desenvolver a atividade da Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação 

                                   
Calendarização 

                                
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Instituir a C3i como unidade de monitorização de toda a 
atividade de I&D realizada no IPP, incluindo os trabalhos de 
mestrado dos alunos 

 

x    

Formalizar grupos de investigação, a reconhecer pela FCT ou 
polos de centros já certificados, iniciando um registo 
permanente da sua produção científica, inseridos nos 
domínios técnico-científicos definidos no PECCD do IPP 

 

x    

Concretizar o registo de toda a produção científica de cada 
grupo de I&D, de modo a organizar os dossiers passiveis de 
virem a constituir os processos para reconhecimento pela 
FCT 

 

 x   

Articular as unidades de intervenção, como o Centro de 
Línguas e Culturas, o Europe Direct, o Gabinete de Emprego 
e Empreendedorismo e o Laboratório de Bioenergia com os 
grupos de investigação a criar 

 

 x   

                                Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

N.º de projetos e prestações de serviço por 
investigador e por ano 

1 1,25 1,5 1,75 0,15 

N.º de artigos em revistas científicas com 
revisão pelos pares por investigador do C3i 
e por ano 

1 1,25 1,5 1,75 0,15 

% de núcleos de investigação  reconhecidos 
pela FCT ou polos de centros reconhecidos 

 10% 30% 50% 5% 

                              Intervenientes Internos 
 

Investigadores; docentes; alunos; C3i; CTC. 

                              Intervenientes Externos 

 

FCT. 
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OBJETIVO 5: Dinamizar o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo (GEE) 

 

No quadriénio que agora termina foi criado o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo que 

desenvolveu atividades importantes como está descrito no Relatório de Avaliação do 

Programa de Desenvolvimento 2010-2013. Importa agora desenvolver e consolidar a sua ação. 

 

Nesse sentido, identificamos as seguintes ações:  

 

 Ação 5.1 – Estabelecer ligações ao tecido empresarial 

 Esta ação irá concretizar-se pela nossa atuação a diversos níveis, designadamente: 

5.1.1. - Manter a periodicidade anual da Enove+ pelos vários concelhos do distrito. 

5.1.2. - Estabelecer acordos de cooperação com empresas de base regional pelo 

desenvolvimento de parcerias. Neste âmbito destacam-se:  

 Projeto EMA com o Agrupamento de Escolas do Bonfim (Estimulo à 

melhoria das aprendizagens); 

 Young Audax com o ISCTE; 

 Centro Educativo Alice Nabeiro. 

5.1.3. - Potenciar o futuro espaço de incubação do IPP. 

 

 Ação 5.2 – Desenvolver competências de empreendedorismo nos estudantes dos vários 

níveis de ensino da região 

 

5.2.1. - Apostar no concurso Poliempreende, criando oficinas de apoio à criação de 

ideias e ao desenvolvimento de planos de negócios 

5.2.1. - Introdução de conteúdos de empreendedorismo em todos os cursos 

conferentes de grau nas escolas do IPP 
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 Ação 5.3 – Promover programas de apoio à inserção na vida ativa  

Esta ação materializa-se em duas vertentes:  

5.3.1. - Projeto de aconselhamento de carreiras 

 Orientação de percurso profissional dos estudantes 

 Atitudes numa entrevista de emprego 

 Elaboração do CV 

5.3.2. - Dinamização da Bolsa de Emprego 

Consideramos de enorme importância manter a bolsa de emprego, embora com necessidade 

de se introduzirem alterações de modo a que se atinjam os objetivos a que esta se propõe. 

 Rever a arquitetura da bolsa de emprego tornando-a mais flexível e com 

formulários mais simples de preencher. 

 Facilitar a ligação a outras plataformas de ofertas de emprego e às redes 

sociais (Facebook e Twitter). 

 Alargar a permissão de colocar ofertas de emprego ao administrador do 

sistema, para além da já prevista para as empresas. 

 Propor que todos os alunos finalistas se inscrevam na bolsa de emprego 

quando efetuarem a matrícula. 

 Alocação de recursos humanos à bolsa de emprego. 

 Divulgação, através de circuito interno de TV ou newsletter periódica, das 

novas ofertas de emprego 

 

 Ação 5.4 – Integrar o GEE num núcleo de investigação do IPP 

 

 Ação 5.5 – Instalar o GEE num espaço físico e com recursos humanos próprios  
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Objetivo 5 

                                   
Dinamizar o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo 

                                   
Calendarização 

                                
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Estabelecer ligações com empresas de base regional através 
de acordos de cooperação, da realização da Enove+ nos 
vários concelhos e potenciar o espaço de incubação IPP 

 

x    

Desenvolver competências de empreendedorismo nos 
estudantes pela introdução destes conteúdos nos planos 
curriculares e promoção do concurso Poliempreende 

 

 
x   

Promover programas de apoio à inserção na vida ativa 
através da bolsa de emprego e do aconselhamento de 
carreiras 

 

 x   

Integrar o GEE num núcleo de investigação do IPP 

 

 x   

Instalar o GEE num espaço físico e com recursos humanos 
próprios  

 x   

                                Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

% de estudantes finalistas inscritos na Bolsa 
de Emprego 

20% 30% 40% 50% 10% 

N.º de empresas incubadas  4 6 7 1 

Taxa de cobertura de estudantes com 
aprendizagem em empreendedorismo 

 20% 50% 80% 10% 

Taxa de empregabilidade 60% 60% 65% 70% 5% 

                               Intervenientes Internos 
 

GEE, C3i. 

                               Intervenientes Externos 

 

Instituições públicas e privadas da região. 
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OBJETIVO 6: Ampliar o âmbito de atuação do Centro de Línguas e Culturas (CLIC) 

 

O CLIC é uma aposta ganha, afirmando-se pouco a pouco. Precisamos de dar continuidade a 

este trabalho com novos desafios e metas mais exigentes. 

 

 Ação 6.1 – Continuar a oferecer formação linguística de qualidade em formatos 

diversificados 

Pretende-se que o CLIC continue a oferecer formação linguística de qualidade em línguas 

estrangeiras, em formatos diversificados (cursos anuais, regulares, intensivos, à medida e 

aulas individuais), direcionada para os alunos e funcionários do IPP e para a população em 

geral. Esta dupla via parece-nos vital, pois abre as portas do IPP à população envolvente 

(aos mais jovens e a adultos de áreas profissionais diversas), alarga a rede de influência do 

IPP a um público mais vasto, e permite apoiar muitos ex-alunos do IPP que aqui vêm 

procurar a formação/atualização linguística de que vão necessitando ao longo da vida.  

 

 Ação 6.2 – Dotar todos os estudantes do IPP de competência em língua inglesa 

A necessidade de dotar os alunos que concluem cursos de 1º ou de 2º Ciclo do IPP com uma 

ferramenta indispensável no mercado de trabalho – a competência em língua inglesa - leva-

nos a colocar como meta de médio prazo a formação em Inglês, nível B1.2, de todos os 

estudantes do IPP, acrescentando ou integrando esta formação nos planos curriculares dos 

cursos das diversas Unidades Orgânicas. Estas decisões, no entanto, ultrapassam a esfera 

de decisão do CLiC e colocam-se ao nível da gestão científica das UO e, também, de 

questões orçamentais a que há que atender. 

 

 Ação 6.3 – Criar cursos à medida para os trabalhadores do IPP 

Ainda ao nível interno do IPP, pretende-se estruturar uma oferta formativa em Inglês e 

Espanhol para docentes, outros funcionários e serviços de todas as UO, organizando cursos 

intensivos à medida para estes públicos diferenciados.  

 

 

 

 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Instituto Politécnico de Portalegre  25 

 

 Ação 6.4 – Reforçar o serviço de tradução 

A dimensão cultural, de apoio linguístico e de tradução, continua a estar presente nos 

objetivos definidos pelo CLiC, limitada, contudo, pela realidade económica e de contenção 

de pessoal com que temos de lidar e de ultrapassar. 

 

 Ação 6.5 – Desenvolver uma linha de investigação no CLIC 

O CLIC deve inserir-se num grupo ou núcleo de investigação do IPP e desenvolver uma linha 

de investigação associada à sua atividade, recorrendo aos parceiros do ReCles. 

 

 Ação 6.6 – Desenvolver o polo do CLIC em Elvas e criar novos polos na região 

Após a instalação do polo do CLIC em Elvas pretendemos agora consolidar aquela oferta e 

estendê-la para outros locais da região, designadamente para as cidades de Estremoz e de 

Ponte de Sor. 
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Objetivo 6 

                                   
Ampliar o âmbito de atuação do Centro de Línguas e Cultura (CLIC) 

                                   
Calendarização 

                               
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Diversificar os formatos da formação para satisfazer 
as necessidades de diversos públicos 

 

x x x x 

Criar condições de frequência da UC de Língua 
Inglesa (extracurricular) para todos os alunos do IPP 
até ao momento da integração desta formação nos 
planos 

 

x x x x 

Criar cursos de línguas de forma a responder a 
necessidades de formação dos trabalhadores 
docentes e não docentes do IPP (por solicitação de 
um grupo ou por iniciativa do CLIC) 

 

 x x x 

Desenvolver uma linha de investigação no CLIC 

 

 x x x 

Desenvolver o polo do CLIC em Elvas  x x x x 

Criar novos polos do CLIC na região   x x x 

                               Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 2014 

(13/14) 
2015 

(14/15) 
2016 

(15/16) 
2017 

(16/17) 

N.º de alunos - CLIC 130 145 160 170 20 

Nº de cursos/formações em Língua 
Estrangeira lecionados pelo CLIC 

15 17 20 23 5 

Nº de trabalhadores docentes e não 
docentes que frequentaram formações do 
CLIC 

15 20 25 30 5 

                              Intervenientes Internos 
 

CLIC; órgãos das Escolas e Presidência do IPP. 

                              Intervenientes Externos 

 

Autarquias e empresas (públicas e privadas). 
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OBJETIVO 7: Fomentar o desenvolvimento de Programas de intercâmbio e de cooperação 

 

A criação de um Coordenador Institucional e de uma equipa para promover a 

internacionalização do IPP já é uma realidade. Importa agora apostar em programas concretos 

que trarão a dimensão de internacionalização de que o IPP necessita. 

 

 Ação 7.1 – Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV), que atualmente integra várias 

ações e subprogramas, entre os quais os Subprogramas Erasmus (Ensino Superior), 

Grundtvig (Educação de Adultos), Leonardo da Vinci (Formação Vocacional e Profissional), 

Comenius (Educação Não Superior) e Programas Transversais dará lugar, a partir de 2014, a 

um novo Programa, Erasmus+. O novo Programa comunitário integrará todos os 

subprogramas e ações existentes nas áreas de educação, formação, juventude e desporto, 

em três domínios de atuação – mobilidade, projetos de cooperação e apoio a reformas e 

políticas nas áreas referidas. Programas e ações como o Erasmus Mundus, TEMPUS e outros 

passarão, assim, a ser tutelados pelo novo Programa. 

O IPP tem já uma tradição consolidada de participação nas áreas de atuação alvo do novo 

Programa, em ações coordenadas por docentes seus ou com a sua integração em projetos 

coordenados por outras instituições. Destaca-se a mobilidade de estudantes para estudos 

ou para estágio, ao abrigo dos atuais subprogramas Erasmus e Leonardo da Vinci, a 

mobilidade de docentes e não docentes e os projetos de cooperação no âmbito do Erasmus 

ou do Grundtvig. 

No quadriénio 2014/2017 continuará a apostar-se nestas duas áreas (mobilidade e projetos 

de cooperação), prevendo-se atingir metas exigentes e consistentes. 

 

 Ação 7.2 – Programa ERASMUSCENTRO 

O Consórcio Erasmus Centro resulta de uma parceria no âmbito da Politécnica e diz 

respeito à mobilidade Erasmus para Estágios curriculares ou extracurriculares. Em 2011/13 

a coordenação foi assegurada pelo Instituto Politécnico de Coimbra, passando, a partir de 

2013/14 a ser da responsabilidade do Instituto Politécnico da Guarda. 
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A integração do IPP neste Consórcio, geralmente apontado como exemplo de boas práticas 

a nível nacional e internacional, permitiu alargar o leque de possibilidades dos alunos na 

realização de estágios internacionais, passando o número de vagas para o dobro, 

relativamente ao número existente antes da integração no Consórcio. 

Para o próximo quadriénio, e embora se desconheça, ainda, o futuro de parcerias deste 

tipo, prevê-se a continuação da participação do IPP, permitindo que os seus alunos 

beneficiem da oferta alargada de estágios curriculares e extracurriculares. No esquema 

rotativo de coordenação, caberá, em princípio, ao IPP a coordenação do Consórcio para o 

final do quadriénio. 

 

 Ação 7.3 – Programa de mobilidade com o Instituto Politécnico de Macau 

 O Programa de mobilidade com o Instituto Politécnico de Macau foi instituído através de 

um protocolo entre este Instituto e o CCISP. Em 2011/12, dois estudantes do IPP 

beneficiaram deste tipo de mobilidade, tendo sido a primeira vez na história do IPP que se 

realizou uma mobilidade oficial com uma instituição fora do espaço europeu.  

Embora estivesse prevista, igualmente, o acolhimento de um número igual de estudantes 

do IPM para o IPP, tal só aconteceu no presente ano letivo. 

Prevê-se a continuação deste acordo com números de mobilidade semelhantes, mas, assim 

se espera, com reciprocidade. 

 

 Ação 7-4 – Programa de mobilidade com instituições de ensino superior do Brasil 

O Programa Ciência sem Fronteiras, que se refere à mobilidade de estudantes dos Institutos 

Federais brasileiros para os Institutos Politécnicos portugueses, resulta de um protocolo 

celebrado entre o CONIF, associação dos Institutos Federais, e o CCISP. 

Prevê-se que este Programa ainda possa vir a funcionar. 

Decorrente dos protocolos celebrados com instituições de ensino superior brasileiras 

(Institutos Federais e Universidades) prevê-se um crescimento da mobilidade de estudantes 

e docentes. Temos entre nós, no presente ano letivo, os primeiros estudantes brasileiros de 

um Instituto Federal.  

 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Instituto Politécnico de Portalegre  29 

 

 Ação 7.5 – Politécnico Júnior 

O Politécnico Júnior, destinado à divulgação dos recursos do IPP e das potencialidades da 

região pretende concretizar-se mediante um conjunto de atividades de caráter lúdico e 

educativo, a decorrer quer nas instalações das várias Escolas do IPP, quer em locais no 

exterior, em Portalegre, Elvas e noutras localidades do Distrito. O objetivo principal é dar a 

conhecer o IPP e os seus recursos a potenciais futuros alunos da instituição. 

As duas edições do Politécnico Júnior decorreram no mês de julho de 2012 e de 2013, 

prevendo-se a realização do mesmo com carácter anual. 

 

 Ação 7.6 – Criação/manutenção de oferta formativa em parceria com outras IES 

Promover a participação e organização de oferta formativa em parceria com outras 

Instituições, decorrente o intercâmbio de docentes, colocando-se como objetivo nos planos 

de mobilidade dos nossos docentes. 

 

 Ação 7.7 – Desenvolver projetos em parceria com entidades nacionais e estrangeiras 

Orientar os programas de mobilidade e cooperação para o desenvolvimento de projetos em 

parceria, de forma a criar relações duradouras entre Instituições. 

 

 Ação 7.8 – Desenvolver projetos e prestações de serviço com impacto na comunidade 

Aprofundar a interação com a comunidade através de projetos e prestações de serviço é 

um propósito estruturante do IPP. Alargar a capacidade de resposta às necessidades das 

organizações da região é uma responsabilidade do IPP e faz parte da matriz 

profissionalizante do ensino superior politécnico. 
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Objetivo 7 

                                   Fomentar o desenvolvimento de Programas de intercâmbio e cooperação 

                                   
Calendarização 

                               Ações 
 

2014 2015 2016 2017 

Desenvolver a participação em programas de mobilidade 
e fomentar a participação em projetos de cooperação no 
âmbito do PALV 

 

x x x x 

Consolidar a participação no Programa ERASMUSCENTRO 

 

x x x x 

Incentivar o intercâmbio de estudantes no âmbito do 
programa de mobilidade com o IP de Macau 

 

x x x x 

Incentivar o intercâmbio de estudantes no âmbito dos 
programas de mobilidade com IES do Brasil 

 

x x x x 

Consolidar e desenvolver o Programa Politécnico Júnior  x x x x 

Criação/manutenção de oferta formativa em parceria com 
outras IES  

x x x x 

Desenvolver projetos em parceria com entidades 
nacionais e estrangeiras  

x x x x 

Desenvolver projetos e prestações de serviço com 
impacto na comunidade  

x x x x 

                               Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015  2016  2017  

N.º docentes em programas de intercâmbio 
internacional 

18 23 24 30 5 

N.º de alunos em programas de intercâmbio 
internacional 

60 70 90 95 5 

N.º de projetos de cooperação PALV/Erasmus+ 3 4 5 6 2 

N.º de inscritos no Politécnico Júnior 35 40 45 50 5 

Taxa de estudantes do Politécnico Júnior que 
ingressam no IPP 

2% 5% 10% 15% 2,50% 

% de formações em parceria com IES 20% 30% 40% 50% 5% 

Taxa de crescimento de projetos em parceria com 
entidades da região 

10% 10% 10% 10% 5% 

Taxa de crescimento da receita com prestação de 
serviços à comunidade 

5% 8% 10% 11% 3% 

                             
Intervenientes Internos 

 
Coordenador Institucional das Relações Externas; alunos; 
docentes; não docentes. 

                              Intervenientes Externos 

 

Politécnica; IES parceiras da mobilidade. 
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OBJETIVO 8: Estabelecer Programa de apoio a trabalhadores docentes e não docentes 

 

 

Na entrada do ano de 2013 a taxa de professores doutorados é de 32%, quando em 2008 era 

de, apenas, 12%. 

 

Considerando que continuam o seu programa de formação avançada mais de 70 professores 

poderemos afirmar, com relativo grau de confiança, que a partir de 2015 teremos mais de 50% 

do corpo docente doutorado.  

 

Considerando também que o número de especialistas tenderá a incrementar bastante nos 

próximos 3 anos, poderemos também afirmar com relativo grau de confiança que o conjunto 

dos professores doutores ou especialistas atingirá em 2014 a meta dos 40% e que em 2017 

atingirá a meta de 70%.  

 

Dada a inexistência de qualquer programa de financiamento e a incapacidade do IPP apoiar 

financeiramente os docentes, propõe-se que todas as Escolas, através da gestão flexível, criem 

condições que permitam aos docentes concluir os seus programas de doutoramento. 

 

No quadriénio que agora termina procurou-se executar as medidas programadas para o 

pessoal não docente, designadamente a opção gestionária, prevista no SIADAP, até onde foi 

possível legalmente, a cessação dos contratos a termo que correspondem a atividades 

permanentes, substituindo-os por contratos por tempo indeterminado, e a utilização do 

mecanismo da mobilidade intercarreiras para colocar os funcionários na carreira adequada às 

suas funções e habilitações.  

 

Dentro das fortes limitações orçamentais pretende-se dar continuidade à admissão de pessoal 

para áreas novas e para substituição de inúmeras saídas. 

 

Também se pretende dar continuidade aos ciclos de ações de formação em resposta às 

necessidades detetadas na Instituição e à valorização dos colaboradores. 

 

Assim, para cumprimento deste objetivo, identificamos as seguintes ações: 
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 Ação 8.1. Implementar a gestão flexível de horários para docentes em doutoramento 

 

 Ação 8.2. Disponibilizar formação adequada às necessidades dos trabalhadores não 

docentes 

 

 Ação 8.3. Possibilitar a participação em programas de voluntariado internos e externos ao 

IPP 

 

 

Objetivo 8 

                                   
Estabelecer programas de apoio a trabalhadores docentes e não docentes 

                                   
Calendarização 

                                
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Implementar a gestão flexível de horários para docentes em 
doutoramento 

 

x x x x 

Disponibilizar formação adequada às necessidades dos 
trabalhadores não docentes 

 

x x x x 

Possibilitar a participação em programas de voluntariado 
internos e externos ao IPP 

 

x x x x 

                                Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

Taxa de doutores 35% 45% 55% 60% 5% 

Taxa de especialistas 10% 13% 16% 20% 2% 

Taxa de doutores e especialistas 40% 50% 60% 70% 5% 

Taxa de utilização da formação 
(trabalhadores não docentes) 

20% 25% 30% 35% 5% 

                               
Intervenientes Internos 

 
Trabalhadores docentes e não docentes; Direção e CTC das 
Escolas; RH. 

                               Intervenientes Externos 

 

Instituições públicas e privadas da região. 
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OBJETIVO 9: Consolidar e aprofundar o Sistema Integrado de Gestão 

 

O IPP é pioneiro no ensino superior ao nível da implementação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade. Pretendemos no próximo quadriénio: 

 

 Continuar a apostar na qualidade do serviço prestado e na ligação à sociedade 

envolvente; 

 Incorporar no IPP as orientações da Ética e da Responsabilidade Social; 

 Desenvolver competências inovadoras, valorizando a imagem do colaborador e da 

entidade junto daqueles que se relacionam com o IPP; 

 Reforçar parcerias com as instituições da região na ótica da solidariedade social e 

ambiental; 

 Aprofundar o Sistema Integrado de Gestão. 

 

Visando: 

 Cruzar de forma natural o SIG com a atividade real do IPP; 

 Aprofundar o sistema de garantia interna da qualidade da oferta formativa, ajustando-

-a com inovação de acordo com a avaliação, os interesses da região e a gestão da rede; 

 Melhorar a qualidade das prestações de serviço desenvolvidas pelo IPP, acreditando 

procedimentos laboratoriais que permitam responder às necessidades das 

organizações, públicas e privadas, da região; 

 Desenvolver com maior profundidade uma política de comunicação interna e externa. 

 

Assim, as ações concretas para o próximo quadriénio são as seguintes: 

 Ação 9.1. - Acreditação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade pela A3ES; 

 

 Ação 9.2 - Manutenção da certificação do SGQ e do SGRS; 

 

 Ação 9.3 - Certificar os procedimentos laboratoriais inerentes às diferentes prestações de 

serviço com utilização dos laboratórios; 
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 Ação 9.4. - Criação de linha de investigação sobre os Sistema interno de gestão da 

qualidade e da responsabilidade social integrada num dos grupos de investigação do IPP e 

consequente apresentação de comunicações e publicação de artigos científicos, 

pretendendo-se em ultima análise a participação do IPP em fóruns nacionais e 

internacionais sobre sistemas de gestão da qualidade e de responsabilidade social; 

 

 Ação 9.5. Melhorar a qualidade da formação atuando nas seguintes vertentes: 

 Criar o curso de preparação pedagógica de docentes  

 Rever a oferta formativa do IPP, privilegiando a integração vertical e o 

aprofundamento do cariz politécnico, assente na matriz regional 

 Aumentar o número de Unidades Curriculares disponíveis em língua inglesa e 

em e-learning 
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Objetivo 9 

                                   
Consolidar e aprofundar o Sistema Integrado de Gestão 

                                   
Calendarização 

                               
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Desenvolver os procedimentos necessários à acreditação 
do Sistema Interno de Garantia da Qualidade pela A3ES 

 

x x x x 

Orientar a gestão do SIG com vista à manutenção da 
certificação do SGQ e do SGRS 

 

x x x x 

Certificar os procedimentos laboratoriais inerentes às 
diferentes prestações de serviço com utilização dos 
laboratórios 

 

 x x x 

Criar uma de linha de investigação sobre os Sistema Interno 
de Gestão da Qualidade e da Responsabilidade Social, 
integrada num grupo de investigação do IPP  

x x x x 

Melhorar a qualidade da formação  x x x x 

                               Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

Manter certificado da ISO 9001 2008 sim sim sim sim  

Manter certificado da NP 4469-1 2008 sim sim sim sim  

Obter acreditação do SIGQ pela A3ES sim sim sim sim  

Obter acreditação de procedimentos 
laboratoriais 

 sim sim sim  

% de formações em integração vertical 
de um ou mais níveis (inclusive as não 
conferentes de grau) 

60% 80% 90% 100% 5% 

Taxa de aproveitamento escolar 75% 78% 80% 82% 3% 

Nº de UC por Mestrado e por escola em 
b-learning 

  2 UC/ano   

Taxa de professores que lecionam em e-
learning com formação específica 

15% 30% 50% 75% 10% 

                              

Intervenientes Internos 
 

Presidência; Círculo de Progresso; Elementos do SIG; 
Responsáveis dos Laboratórios; C3i; Órgãos das Escolas; 
Comunidade Académica. 

                              Intervenientes Externos 

 

A3ES; APCER; Stakeholders significativos. 
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OBJETIVO 10: Estabelecer Programas de Apoio aos Estudantes 

 

Reforçar a intervenção dos Serviços de Acção Social junto dos alunos é, neste momento, da 

maior importância, consistindo numa rede de proteção e de apoio que maximize a integração 

e que minimize o risco do abandono.  

Assim, para além do alojamento, da alimentação e das bolsas, que necessitam de 

acompanhamento permanente, vamos continuar a apostar nas ações integradas no programa 

de responsabilidade social, designadamente as relacionadas com o apoio psicopedagógico, 

com os cuidados de saúde e com atividades culturais e desportivas. 

 

 Ação 10.1. Desenvolver a criação de programas de RS centrados no apoio social e 

psicológico do estudante 

 

 Ação 10.2. Desenvolver programas de vigilância e promoção da saúde dos estudantes 

 

 Ação 10.3. Desenvolver programas de apoio a atividades culturais e desportivas 

orientadas para os estudantes 

 

 Ação 10.4. Apoiar a instalação da Associação ou da Federação Académica do IPP 

 

Pretende-se reforçar o associativismo estudantil, apoiar os estudantes na criação de uma 

estrutura que os una em torno de objetivos comuns. Cremos que os estudantes conseguirão 

maior capacidade de negociação junto das entidades regionais e nacionais, bem como maior 

representatividade no seio do movimento associativo estudantil a nível nacional. 

O IPP disponibilizará todo o apoio logístico necessário ao bom funcionamento da Associação 

ou Federação Académica, sempre no respeito pela vontade dos estudantes. 
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Objetivo 10 

                                  Estabelecer Programas de Apoio aos Estudantes 

                                  
Calendarização 

                              Ações 
 

2014 2015 2016 2017 

Desenvolver a criação de programas de RS centrados 
no apoio social e psicológico do estudante 

 

x x x x 

Desenvolver programas de vigilância e promoção da 
saúde dos estudantes 

 

x x x x 

Desenvolver programas de apoio a atividades culturais 
e desportivas orientadas para os estudantes 

 

x x x x 

Apoiar a instalação da Federação/Associação 
Académica das Associações de Estudantes do Instituto  

 x   

                              Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

Taxa de resposta a pedidos de apoio dos 
estudantes 

100% 100% 100% 100% 10% 

Nº de programas de RS de apoio ao 
estudante em vigor 

1 a) 1 a) 1 a) 1 a) 0 

Nº de ações orientadas para a saúde 
disponíveis para os estudantes 

8 c) 23 d) 31 e) 31 4 

Nº de ações desportivas e culturais 
disponíveis para os estudantes 

4 b) 4 b) 4 b) 4 b) 1 

Constituição da Federação/Associação 
Académica 

 sim    

                             Intervenientes Internos 
 

SAS; GAPP; AE; Provedor do Estudante. 

                             

Intervenientes Externos 

 

Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Portalegre; Banco 
Alimentar contra a Fome Portalegre; Escola de Hotelaria; 
CCDP-IPP; Parque Natural S. Mamede; Individualidades 
várias. 

 
a) Manutenção do Programa IPP Amigo 
b) Workshop de culinária, caminhada, oficina fotografia, torneio desportivo 
c) Ações de educação para a saúde aos alunos do 1º ano (2 em cada escola, ESEP, ESTG, ESAE e ESSP) no 
âmbito dos consumos nocivos 
d) Ações de educação para a saúde aos alunos do 1º ano (2 em cada escola, ESEP, ESTG, ESAE e ESSP) no 
âmbito dos consumos nocivos e sessões de educação para a saúde sobre sexualidade aos alunos do 2º ano 
de cada escola 
e) Ações de educação para a saúde aos alunos do 1º ano (2 em cada escola, ESEP, ESTG, ESAE e ESSP) no 
âmbito dos consumos nocivos e sessões de educação para a saúde sobre sexualidade aos alunos do 2º ano 
de cada escola e ações de educação para a saúde no âmbito da prevenção de fatores de risco, 1 a 2 sessões 
em cada escola 
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OBJETIVO 11: Melhorar as infraestruturas do IPP 

 

Na medida da capacidade de financiamento encontrada em verbas para investimento do 

Estado, de Fundos Comunitários, de receitas próprias e de parcerias, pretende-se realizar os 

seguintes investimentos/ações: 

 

 Ação 11.1. – Instalar o Laboratório de Bioenergia e incubadora de base tecnológica 

Está em curso a primeira fase de implementação deste projeto. Pretende-se, com o 

financiamento do quadro comunitário que agora se inicia, concretizar as fases restantes. 

 

 Ação 11.2 – Instalar o Complexo de Animação e Formação Equestre de Elvas 

Embora parte deste projeto tenha sido concretizado em 2013, ainda existe muito por fazer, 

designadamente no campo de obstáculos. 

 

 Ação 11.3. - Instalar o Centro de Simulação de Práticas de Enfermagem  

Este projeto, construído e equipado em 2013, entra em funcionamento em 2014, sendo 

necessário dar continuidade ao seu completo apetrechamento. 

 

 Ação 11.4. – Disponibilizar a ligação da fibra ótica à ESE 

 

 Ação 11.5. – Disponibilizar a ligação wireless à residência dos Assentos 

 

 Ação 11.6. – Renovar a rede e sistemas informáticos do IPP 

 

 Ação 11.7. – Redefinir e substituir o sistema elétrico do edifício afeto à ESAE 

 

 Ação 11.8. – Reequipar e promover obras de manutenção dos edifícios escolares e 

residências 

 

 Ação 11.9. – Renovar a frota de viaturas 
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Objetivo 11 

                                  
Melhorar as infraestruturas do IPP 

                                  
Calendarização 

                               
Ações 

 
2014 2015 2016 2017 

Instalar o laboratório de Bioenergia e a incubadora de base 
tecnológica 

 

x x   

Instalar o Complexo de Animação e Formação Equestre de 
Elvas 

 

x    

Instalar o Centro de Simulação de Práticas de Enfermagem 

 

x    

Disponibilizar a ligação de fibra ótica à ESE 

 

x    

Disponibilizar a ligação de wireless à residência dos 
Assentos 

 

x    

Renovar a rede e sistemas informáticos do IPP   x   

Redefinir e substituir o sistema elétrico do edifício da ESAE   x   

Reequipar e promover obras de manutenção no edifícios 
escolares e residências  

x    

Renovar a frota de viaturas  x    

                               Indicadores 

  

Meta 
Tolerância 

2014 2015 2016 2017 

Taxa de cumprimento das ações previstas 50% 70% 90% 100% 10% 

                              
Intervenientes Internos 

 

Conselho de Gestão; Direções das Escolas; Manutenção; 
Informática. 

                              Intervenientes Externos 

 

CCDR-Alentejo; MEC. 
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Notas:
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