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Sumário Executivo 
 

O Plano de Atividades do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) para 2013 é um 

documento que se pretende operativo. Foi elaborado segundo a estratégia 

institucional que segue os pressupostos inscritos no Plano Estratégico (PE 2010/13) em 

vigência e incorpora os resultados do processo de Monitorização1. Este Plano orientará 

a dinâmica institucional ao servir de referência para a definição dos indicadores de 

desempenho institucionais inscritos no Quadro de Avaliação e Responsabilidade do 

IPBeja (QUAR). 

 

O Plano de Atividades foi construído de acordo com o inscrito na missão do IPBeja, que 

nos remete para o compromisso com a produção de conhecimento aplicado de forte 

orientação profissionalizante, capaz de potenciar ofertas formativas inovadoras, tendo 

sempre como referencial: 

a) os alunos e a qualidade dos seu processo formativo; 

b) a consolidação do potencial da oferta formativa de acordo com as 

necessidades do território; 

c) o desenvolvimento científico e transferência do conhecimento; 

d) a lógica empreendedora impulsionadora da dinâmica da região.   

 

Com base nesse comprometimento, sempre associado aos valores da excelência e da 

credibilidade da ação do IPBeja, este Plano segue o anteriormente assumido no que 

respeita aos eixos, domínios e as áreas de intervenção estratégicos definidos em sede 

de PE 2010/13 (cf. Figura 1). Respeita, igualmente, o Plano de Ação do PE 2010/13, 

composto por um conjunto de intervenções estratégicas impulsionadoras da dinâmica 

organizacional.2 

 

 

                                                 
1
 IPBeja (2012).Monitorização do Plano Estratégico do IPBeja para 2010-13. 

2
 Plano Estratégico do IPBeja para 2010-13, p.31 IPBeja (2010).   
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Figura 1. Modelo funcional integrado: áreas estratégicas, eixos, domínios e intervenções 
Fonte: SPDE/GiCOM, 2010. 

 

A execução das ações consignadas no PE 2010/13 envolve todas as estruturas do 

IPBeja e contempla a cooperação com entidades externas. Salientamos os seguintes 

indicadores de resultado: 

Total de Intervenções 
estratégicas 

30 Intervenções 

Cooperação com entidades 
externas 

8 projetos estratégicos em parceria com entidades 
externas. 

Composição das Equipas 
(% média de participação) 

42%  pessoal docente  
48% pessoal não docente 
7% estudantes. 

 
Grau de execução do PE 

7 intervenções (23% do total) foram já concluídas de 
acordo com o cronograma previamente definido; 
23 intervenções (77% do total) encontram-se em curso. 

Quadro 1. Indicadores de Resultados do PE 
SPDE/IPBeja, 2011. 
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O Plano de Atividades para 20133 que se apresenta, à semelhança dos anteriores, visa 

a continuidade do trabalho já iniciado e apresenta-se em conformidade com o que foi 

planificado pelas diversas estruturas. Organiza-se em três partes, nomeadamente: 

 em primeiro lugar, apresenta-se o IPBeja, com referência à atual 

estrutura, recursos humanos, oferta formativa e clientes no presente ano 

letivo; 

 em segundo lugar, dar-se-á conta, num primeiro momento, das metas 

das intervenções previstas para 2013 no âmbito do Plano Estratégico . 

Em seguida, identificam-se as atividades a desenvolver pelas Unidades 

Orgânicas de Ensino e Investigação, de Apoio à Formação e 

Desenvolvimento e, por último, a planificação apresentada por cada um 

dos Departamentos; 

 na última parte, é apresentado o Orçamento previsto para 2013. 

 

Releva-se, por último, que a execução deste Plano finaliza um ciclo de atuação da atual 

Presidência que procurou manter-se fiel ao compromisso enunciado no Programa de 

Ação da Candidatura à Presidência (2009) que, por sua vez, orientou o passado, 

confirma o presente e determinará o futuro deste Instituto.  

  

                                                 
3
 O documento que se submeterá a aprovação do Conselho Geral corresponde a uma versão sintetizada 

deste Plano de Atividades do IPBeja para 2013. 
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I. O IPBeja na Atualidade 

 

A estrutura do IPBeja, que resultou da aplicação dos estatutos, mantem-se estável ao 

longo dos últimos 3 anos de vigência da atual Presidência. Apresenta resultados de 

eficácia organizacional, possibilitados pela concentração dos serviços, e, ainda, pela 

existência de órgãos que, com a representatividade de todas as estruturas/categorias, 

contribuem para o normal funcionamento do Instituto. 

 

O Presidente, órgão superior de governo e representação externa do Instituto, é 

coadjuvado por dois Vice-Presidentes que assumem áreas de atuação diferenciadas de 

modo a agilizar os processos decisórios.  

 

Constituem a equipa de gestão, cinco Pró-Presidentes com vista ao desenvolvimento e 

implementação de tarefas, projetos e atividades específicas, nomeadamente: 

- Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico que 

coordena os Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico;  

- Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação e que, também, coordena o 

Gabinete de Imagem e Comunicação; 

- Pró -Presidente para a Investigação e Conhecimento;  

- Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade que coordena o Gabinete de 

Qualidade, Avaliação e Procedimentos; 

- Pró-Presidente para a Exploração Agrícola. 

 

Integram ainda a Equipa de Gestão um Administrador que assume funções de gestão 

corrente do Instituto e coordenação dos serviços e um Administrador dos Serviços de 

Ação Social. 

 

O IPBeja é composto pelas seguintes: 

 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (4):  

Escola Superior Agrária – ESA – ministra atualmente formação nas áreas da 

Agricultura, Ciências da Vida, Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção 



                                                                                                     PLANO DE ATIVIDADES 2013 

6 

 

 

 

Escola Superior de Educação – ESE – cuja oferta formativa atual incide nas áreas das 

Ciências Sociais, Comércio e Direito, Artes e Humanidades, Saúde e Proteção Social, 

Educação e Serviços; 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG – apresenta oferta formativa nas áreas 

dos Serviços, Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção, Ciências Sociais, 

Comércio e Direito; 

Escola Superior de Saúde – ESS – que dispõe de oferta formativa na área da Saúde. 

 Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento (3): 

Biblioteca  

Museu Botânico 

Centro de Transferência de Conhecimento 

Esta ação é complementada pelas atividades de apoio ao ensino, experimentação e 

demonstração, desenvolvidas pela Exploração Agrícola. 

 

 Unidade Funcional (1): 

Serviços de Ação Social – SAS 

 

Integram a estrutura oito (8) Departamentos, transversais a todas as Unidades 

Orgânicas.  

Departamentos 

Biociências 

Saúde 

Tecnologias e Ciências Aplicadas 

Ciências Empresariais 

Engenharia 

Educação Ciências Sociais e do Comportamento 

Artes, Humanidades e Desporto 

Matemática e Ciências Físicas 

Quadro 2. Departamentos do IPBeja 

Fazem ainda parte desta estrutura os Órgãos definidos estatutariamente e os Serviços 

Centrais, que se constituem como pilares essenciais de funcionamento institucional (cf. 

Figura 2). 
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De forma resumida, a lógica organizacional assumida no IPBeja é a descrita no Organograma seguinte: 

 

Figura 2. Organograma do IPBeja 

Fonte GICOM/SPDE, 2011. 
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Recursos Humanos 

O IPBeja comporta na sua estrutura um total de 397 colaboradores repartidos pelos 

vários Serviços Centrais e pelas suas Unidades Orgânicas. 

Conta atualmente com 243 docentes4, distribuídos da seguinte forma: 

 46% do total de carreira (correspondente a 9 professores coordenadores (de 

várias categorias) e 103 professores adjuntos);  

 18% do total na situação de equiparados (3 docentes a equiparados à categoria 

de professores adjuntos, 41 docentes à de assistentes); 

  35% do total são professores convidados (17 docentes como professores 

adjuntos convidados, 66 como assistentes convidados e 1 professor 

requisitado); 

 1% do total são assistentes (3 assistentes).  

 

Do total de docentes, 55 (23%) possuem Doutoramento, 119 (49%) detém o grau de 

mestre e 67 (28%) são licenciados5. Atualmente, 86 docentes (38% do total) 

encontram-se em processo de formação – 83 doutorandos e 3 mestrandos.  

O quadro de Pessoal não docente6 é constituído por 154 pessoas7, distribuídos pelas 

seguintes categorias: 

 Administradores, Coordenador Técnico e Técnicos Superiores (25%) 

 Assistentes Técnicos (36%);  

 Assistentes Operacionais (31%);  

 Especialistas e técnicos de Informática (8%) 

No total do pessoal não docente, regista-se um peso significativo de funcionários com 

diploma superior, mestrado/doutoramento (38%) e ensino secundário (27%), sendo, 

                                                 
4
 Fonte: Serviço de Recursos Humanos/IPBeja, Novembro de 2012. 

5
 De referir que a generalidade destes docentes são especialistas contratados para lecionar módulos ou 

Unidades curriculares com elevado grau de especificidade. Regista-se um caso particular de um docente 
com habilitação inferior a licenciatura, mas com domínio e mestria especializada numa área formativa 
específica (serigrafia).  
6
 Fonte: Serviços de Recursos Humanos/IPBeja, Novembro de 2012. 

7
 Neste total inclui-se o pessoal afeto aos Serviços de Ação Social que corresponde a 27 funcionários. 
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os restantes portadores de diploma ao nível do 3ºCiclo do EB (16%) e 1º e 2ºciclos do 

EB (10% e 9%, respetivamente). 

 

Oferta formativa 

A Oferta Formativa do IPBeja integra no presente ano letivo (2012/13) cursos de 

1ºciclo, pós-graduações e pós-licenciaturas, cursos de 2ºciclo, cursos de Especialização 

Tecnológica (CET) e outras formações que não conferem grau académico e que se 

destinam sobretudo a dar resposta a necessidades formativas detetadas, 

pontualmente, na comunidade (quer através de diagnóstico realizado pelos 

departamentos/unidades orgânicas, quer por solicitação de entidades externas). 

 

Cursos de 1º ciclo 

No atual ano letivo, 2012/13, o IPBeja integra 16 cursos de 1º ciclo, em diferentes 

regimes de funcionamento: diurno, pós-laboral e a distância.  

Ano letivo 2012/13
8
 

Agronomia 

Engenharia Alimentar 

Engenharia do Ambiente 

Artes Plásticas e Multimédia 

Desporto 

Educação Básica 

Educação e Comunicação Multimédia 

Serviço Social  

Enfermagem (entrada no 1º e 2º semestre) 

Saúde Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia Informática (diurno e pós-laboral) 

Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral) 

Terapia Ocupacional (entrada no 1º e 2º semestre) 

Turismo 

Solicitadoria (em regime presencial e em modalidade de ensino a distância) 
Quadro 3. Oferta formativa de Cursos de 1ºciclo 
Fonte: Presidência/IPBEJA, Novembro de 2012. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Os cursos de 1ºciclo: Biologia e Recursos Naturais e Animação Sociocultural estão atualmente 

suspensos. Existem, ainda, alunos a frequentar estes cursos. 
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Pós – Graduações/ Pós-Licenciaturas e 2ºciclo  

A oferta formativa em curso para o ano letivo de 2012/2013 ao nível das Pós-

Graduações, Pós-Licenciaturas e Mestrados é constituída por: 

Ano letivo 2012/13 

Pós-Licenciaturas 

Enfermagem Comunitária  

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

Pós-Graduações 

Animação Cultural, Turismo e Lazer (em parceria com a Fundação Odemira) 

Intervenção Comunitária e Dinâmica Locais 

Contabilidade e Finanças 

Formação Musical para o 6º, 7º e 8º Graus 

Mestrados (2º ciclos) 

Engenharia Alimentar  

Engenharia do Ambiente  

Agronomia   

Ensino na Especialidade de Educação Pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico 

Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Educação Especial – Especialização no Domínio Cognitivo-Motor  

Engenharia de Segurança Informática 

Segurança e Higiene do Trabalho 
Quadro 4. Oferta formativa de Pós- Graduações, Pós-Licenciaturas e Mestrados (2ºciclos) 

Fonte: Presidência/IPBeja, Novembro de 2012. 
 

 

Cursos de Especialização Tecnológica 

Ao nível dos CET, encontram-se em funcionamento os seguintes cursos no presente 

ano letivo. 

Ano letivo 2012/13 

Qualidade Ambiental 

Olivicultura e Viticultura 

Culturas Regadas  

Psicogerontologia 

Banca e Seguros 

Projeto e Instalação de Redes Locais de Computadores 

Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Segurança e Higiene Alimentar 
Quadro 5. Oferta formativa CET’s 

Fonte: Presidência/IPBeja, Novembro de 2012. 
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Alunos 

No atual ano letivo, existem 2.776 alunos inscritos no IPBeja nas diferentes ofertas 

formativas, repartidos da seguinte forma: 

 

Tipo de 
Oferta Formativa 

 

Nº de alunos 

Licenciatura 2.285 

Mestrados/2ºciclos 251 

Pós-graduações e formação 
especializada 

 
50 

Cursos de Especialização 
Tecnológica 

190 

Quadro 6. Alunos por tipo de oferta formativa 
Fonte: Presidência/IPBeja, Novembro de 2012. 
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II. Atividades Previstas para 2013 

II.1 Opções Estratégicas inscritas no Plano Estratégico 

Metas a atingir em 2013 

O desenvolvimento das intervenções inscritas no PE 2010/13 segue, na generalidade, o 

programa definido. Em algumas intervenções houve necessidade de proceder alguns 

(re)ajustes, realizados no momento da monitorização feita pelos grupos responsáveis 

pelas intervenções9.  

 

A par do trabalho planeado para dar provimento ao definido em sede de PE 2010/13 

todo o esforço premente deverá ser no sentido: 

 de reforçar a qualidade da oferta formativa ministrada de forma a dar 

resposta às exigências de Avaliação e Acreditação da Oferta Formativa 

do Ensino Superior emanadas pela Agência de Acreditação e Avaliação 

do Ensino Superior; 

 de encontrar soluções que possam dar resposta aos constrangimentos 

conjunturais que se colocam ao normal funcionamento do IPBeja, em 

concreto ao nível dos recursos financeiros; 

 de qualificar os espaços e equipamentos; 

 de reforçar a capacidade de investigação e desenvolvimento aplicado 

de acordo com áreas estratégicas de formação. 

Apresentam-se, em seguida, as ações inscritas nas intervenções estratégicas e as 

metas a alcançar, respetivamente, previstas para o próximo ano (cf. Quadro 7). 

                                                 
9
 IPBeja (2012).Monitorização do Plano Estratégico do IPBeja para 2010-13. 
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Intervenções Estratégicas e metas a atingir em 2013 
 

                                                 
10

 De acordo com informação retirada dos documentos: Plano Estratégico do IPBeja para 2010-13 (2011) e Monitorização do Plano Estratégico (2012). 

PLANO DE ACÇÃO 

Intervenções Metas a atingir em 2013 
10

 

I.1. Observatório da empregabilidade e 
inserção profissional dos diplomados 

1 relatório anual dos perfis de empregabilidade, de inserção profissional, de necessidades de formação 
e de capacidade de resposta aos diplomados de 1ºciclo no IPBeja ao perfil desejado pelo mercado de 
trabalho (55% dos diplomados em análise e 60% das empresas de respostas validadas) 

I.2. Centro de Línguas e Culturas (CLC) 1 Plano de formação em Inglês do pessoal docente e não docente do IPBeja – desenvolvimento e 

execução 

Oferta de cursos de línguas estrangeiras 

I.3. IPBeja Empreendedorismo Duplicar o nº de alunos que apresentam projetos de criação de empresas junto do CTC/IPBeja 

Empreendedorismo; 

Participação de 150 estudantes do IPBeja por colóquio “conversas com empreendedores”; 

Envolvimento de 480 alunos e 5 docentes nas próximas edições do Poliempreende; 

3 Oficinas de Formação em empreendedorismo, com participação de 20 alunos em cada oficina 

I.4. Promoção da mobilidade de 
estudantes e diplomados 

Assegurar a utilização a 100% das bolsas de mobilidade atribuídas pelo IPBeja: estudantes, docentes e 

pessoal não docente; 

Aumentar em 5% o envio de estudantes enviados. 

I.7. Plataforma de Ensino a distância – 
Educa em Rede 

2 formações  ao nível do 1ºciclo em modalidade de formação a distância; 
2 formações de curta duração em modalidade de formação a distância; 
1 formação ao nível de 2ºciclo em modalidade de formação a distância; 
Aumentar em 20% o nº de alunos de formações a ensino a distância; 
Aumentar em 10% os serviços prestados direcionados ao mercado de ensino a distância; 
Aumentar 10% dos docentes capacitados para o ensino a distância. 

I.9. Plano de Cooperação Estratégica com 
escolas e centros de formação 

Aumentar em 3% os alunos inscritos em formações do IPBeja; 
Desenvolver 2 planos de formação com entidades parceiras; 
Desenvolver 5 atividades (investigação e desenvolvimento) com entidades parceiras. 

I.10. Candidatura ao Sistema Regional de 
Transferência de Tecnologia – INAlentejo  

Cumprir 100% do investimento previsto. 
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Intervenções Metas a atingir em 2013  

I.11. Estratégia de Incentivo e Apoio à 
Investigação 

Aumento em 8 do nº de candidaturas apresentadas a linhas de financiamento nacional e internacional; 

Aumento em 6 do nº de projetos cofinanciados por programas nacionais e internacionais em que o 

IPBeja é promotor; Disponibilização de pelo menos 300 publicações em Dezembro de 2013 no 

repositório digital; Disponibilização de pelo menos 80 CVs dos docentes do IPBeja na plataforma digital. 

II.1. Plano de Comunicação/ Marketing 
Externo 

Aumentar em 5% o nº de candidaturas a cursos de licenciatura do IPBeja; 

Aumentar em 5% o nº de candidaturas a cursos de pós-graduação e mestrados; 

Aumentar 3% o nº de alunos inscritos em formação no IPBeja; 

Aumentar em 1,8% o nº de alunos colocados nas licenciaturas em 1ªopção; 

Aumentar em 30” o tempo médio de permanência no site; 

Aumentar em 10% o número de visitas ao site do IPBeja; 

Aumentar em 10% o nº de referências ao IPBeja publicadas na imprensa. 

II.2. IPBeja Editorial 1 publicação/semestre 
2 séries temáticas científicas. 
1 prémio Prometeu (distinção trabalhos académicos) -edição 

II.3. Reorganização da dinâmica 
funcional da Exploração Agrícola 

Iniciar ano de 2013 já com o novo sistema em teste; 
Introdução da informação anterior em 3 meses; 
Diminuição do intervalo informação – aquisição para prazos inferiores a 1 dia, em média; 
Diminuir em 50% os tempos necessários para a tomada de decisão e para a concretização da proposta, 
nomeadamente quanto a aquisição e venda de produtos e serviços; 
Ganho de produtividade dos meios da exploração agrícola; 
Melhoria do resultado de exploração; Melhoria da imagem da exploração agrícola no exterior; 
Aumento de 40% da área regada por aspersão na herdade do Outeiro; 
Diminuição de 20% do montante despendido com serviços externos relacionados com equipamento de 
tração; 
Diminuição em 80% do montante necessário para grandes reparações de equipamento de tração; 
Recuperação de uma instalação pecuária; 
Formação de pelo menos 3 funcionários afetos à EA para novas atividades; 
Realização de 10 estudos;Realização de 2 eventos de divulgação; 
10% dos docentes dos cursos ligados à agropecuária desenvolvem estudos na, ou com o apoio dos 
meios afetos à EA. Neste caso , como  objetivo: 30% dos custo devem ser cobertos por receitas 
(contrapartidas monetárias); 
Realização de pelo menos 50 aulas com recurso aos meios afetos e disponibilizados pela EA; 
10% dos docentes participam nas atividades da EA; 
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10% dos alunos dos cursos relacionados com a agropecuária participam nas atividades da EA; 
Diagnóstico da situação em 8 meses e proposta de medidas de correção em 12 meses; 
Estabelecimento de pelo menos 4 protocolos entre o IPBeja e entidades externas; 
2 parcerias propostas ou protocoladas para 2013-14. 

Intervenções Metas a atingir em 2013  

II.4. Reforço da Capacidade Competitiva 
dos Laboratórios  

Apoiar 20% dos laboratórios identificados; 
1 processo de candidatura instruído à FCT.  

II.5. IPBeja Cultura Aumentar em 10% o nº de iniciativas apoiadas pelo IPBeja; 

Aumentar em 5% o orçamento cabimentado pelo IPBejaCultura por via do apoio do mecenato 

cultural/projetos candidatados. 

III.2. Estratégia de posicionamento 
nacional e internacional – IPBeja 
Empresas 
(metas revistas em Novembro de 2012, 
CTC) 

Constituir pelo menos 4 solicitações externas para concretização de parcerias; 
Estabelecer pelo menos 3 protocolos para contratualização e/ou desenvolvimento de projetos com o 
IPBeja; 
Dinamizar 2 cursos de formação “à medida”. ´ 
Duplicar o nº de solicitações de registos de marcas, patentes e/ou modelos de utilidade  

IV.1. Dinâmica de apoio integrado ao 
estudante e de promoção do sucesso 
educativo 

Aumento da taxa de sucesso escolar  

Diminuir a taxa de abandono escolar  

 

IV.2. IPBeja CASA 5% dos docentes, 5% do pessoal não docentes e 10% dos estudantes a desenvolverem ações de 
voluntariado; 
10% dos docentes, 10% do pessoal não docente e 20% dos estudantes integrarem a bolsa de 
voluntariado; 
50% da amostra dos estudantes do IPBeja participam nas sessões de reflexão dos resultados obtidos da 
ação Retrato do Estudantes; 
Funcionamento da ludotek@. 

IV.3. Constituição de uma Associação de 
Ex-Estudantes 

10% dos ex-estudantes associados. 

 

V.1. Sistema de Gestão da Qualidade e 
normalização dos procedimentos 

Implementação do manual do Sistema de Gestão da Qualidade; 

Monitorização do Processo de Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Quadro 7. Intervenções Estratégicas e metas a atingir em 2013 

Fonte: Plano Estratégico do IPBeja (2010) e Monitorização do Plano Estratégico do IPBeja (2012)/ IPBeja 

 

Intervenções Metas a atingir em 2013  

V.3. Sistema de Avaliação do 
Desempenho Docente 

Processo de avaliação do desempenho docente; 

Ausência de reclamações do desempenho docente. 

V.4 Monitorização do Sistema de 
Avaliação de Desempenho da 
Administração Pública 

100% das propostas de avaliação monitorizadas; 

0% de reclamações apresentadas 

V.5 Monitorizar a implementação das 
recomendações da avaliação externa da 
EUA  

Implementação do processo de avaliação institucional/monitorização (em conformidade com a 

proposta da EUA). 

VI.1. Plano de Ação para a 
Internacionalização 

v. metas identificadas na intervenção I.4. Promoção da mobilidade de estudantes e diplomados 
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II.2 Atividades a desenvolver pelos Serviços de Ação Social  

 

O Plano de Ação será enriquecido, ao nível dos Serviços de Acão Social, com as seguintes atividades descriminadas pelos diferentes 

gabinetes/valências. 

 
II.2.1 Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva (GAAD)  
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 
(nº participantes) 

 Apoio à 
organização e 
desenvolvimento 
de atividades e 
eventos 
desportivos; 

Receção ao aluno  Organizar ou apoiar a organização de atividades e eventos desportivos, quer idealizados 
pelo GAAD, quer propostos pelas associações de estudantes, grupos de alunos, unidades 
orgânicas, docentes e funcionários e entidades externas. 

 Realizar eventos desportivos como objetivo de promoção da prática desportiva, apostando 
em dias ou meses temáticos; 

 Colaborar na organização da receção aos novos Alunos do IPBeja, permitindo uma melhor 
integração e conhecimento tanto das unidades orgânicas do IPBeja como também da 
cidade de Beja; 

 Apoiar a realização de eventos concentrados e destinados a alunos das escolas secundárias 
organizados pelas unidades do IPBeja. 

 Colaborar com Instituições, entidades e associações da região no desenvolvimento de 
eventos. 

50 

Keep the Beat 50 

Dia da Atividade Física do IPBeja 50 

Dia Mundial da Saúde 30 

GAAD Outdoor Aventures 20 

Distúrbios Culturais 30 

Encontro Ibérico 2013 30 

Beja em Movimento 50 

Dia Mundial da Criança 50 

Torneios da Semana Académica  Contribuir para a promoção do Instituto Politécnico de Beja através do desporto e da 
participação desportiva dos seus agentes nos eventos desportivos internos. 

 Organizar e promover a organização de um programa de torneios internos de várias 
modalidades, com o intuito de promover a competição. 

 Implementar um programa de competição interna através da promoção de torneios 
desportivos. 

80 

Torneio Intersports 50 

Torneios de Abertura – Basket 3x3 18 

Torneios de Abertura – Voley 2x2 18 

Torneios de Abertura – Futebol 2x2 18 

Taça IPBeja – Futsal 150 

Taça IPBeja – Basquetebol 24 

Taça IPBeja – Voleibol 24 

Torneios Escada 10 
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Ações Objetivos Metas 
(nº participantes) 

Encontros desportivos   Contribuir para a promoção do IPBeja através do desporto e da participação desportiva dos 
seus agentes nos eventos desportivos externos, através dos diferentes núcleos desportivos. 

15 

Dinamização, 
implementação e 
desenvolvimento 
de atividades 
físicas e 
desportivas 

Bora lá Mexer- Núcleo de Fitness  Desenvolver programas de promoção das atividades desportivas para a comunidade IPBeja 
(alunos, docentes e funcionários), de acordo com a procura existente, adotando programas 
de referência ao nível de boas práticas. 

 Realizar um inquérito aos hábitos e práticas desportivas dos novos estudantes do IPBeja, no 
ato de matrícula; Realizando simultaneamente um estudo sobre a motivação 
(necessidades, interesses e hábitos) dos estudantes para a prática desportiva no IPBeja. 

 Promover a Prática Desportiva em meio laboral para os funcionários e docentes do IPBeja; 

 Conceber e desenvolver novas atividades desportivas em função dos estudos de procura, 
das motivações e sugestões dos utentes desportivos; 

 Promover atividades ao ar-livre como forma de prática de atividade física. 

 Promover e criar condições para a prática de atividade física de carácter regular. 

20 

Bora lá Mexer-Núcleo de Voleibol 20 

Bora lá Mexer-Núcleo de Basquetebol 20 

Bora lá Mexer-Núcleo Multiactividades 20 

Bora lá Mexer –Manhãs e Tardes 
Desportivas 

20 

Bora lá Mexer-Núcleo de Caminhada  Promover a Prática Desportiva em meio laboral para os funcionários e docentes do IPBeja 20 

Bora lá Mexer-Núcleo de Futebol 7 20 

3. Apoio às 
Atividades 
Desportivas 
Federadas 

IPBeja Futsal  Coordenar a representação do IPBeja através do desporto, quer em atividades federadas 
quer não federadas. 

 Contribuir para a promoção do Instituto Politécnico de Beja através do desporto e da 
participação desportiva dos seus agentes nos eventos desportivos externos, através dos 
diferentes núcleos desportivos. 

 Apoiar a participação do IPB nas atividades desportivas federadas inseridas na Federação 
Académica do Desporto Universitário (FADU), decorrentes das solicitações e propostas 
apresentadas pelos estudantes e respetivas associações. 

 Apoiar a participação do IPB nas atividades desportivas federadas inseridas nas diferentes 
associações (AFB, AVAL…) 

15 

IPBeja Voleibol – AVAL 12 

FADU – Futebol7 Feminino 12 

FADU – Judo 5 

4.Participação 
e/ou organização 
de congressos, 
jornadas, 
seminários, 
palestras 

Ação de Formação de Fitness  Promover a organização de congressos, jornadas, seminários, palestras, workshops etc. 
Relacionadas com a atividade física e o desporto. 

 Apostar na formação, relacionada com o desporto, na comunidade IPBeja. 

 Divulgar e favorecer a participação dos estudantes em congressos, jornadas, seminários, 
palestras, etc., relacionadas com a atividade física e o desporto, procurando contribuir para 
a sua formação desportiva e socioprofissional. 

30 

Ação de Formação de Futsal 30 

 



 

        
           

19 

 

Cronograma das Ações do GAAD 
 

 

 

 
 
 
 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Receção ao aluno             

 Keep the Beat             

 Dia da Actividade Física do IPBeja             

Dia Mundial da Saúde             

GAAD Outdoor Adventures             

Distúrbios Culturais             

Encontro Ibérico 2013             

Beja em Movimento             

Dia Mundial da Criança             

Torneios da Semana Académica             

Torneio Intersports Multiatividades             

Torneios de Abertura – Basket 3x3             

Torneios de Abertura – Voley 2x2             

Torneios de Abertura – Futebol 2x2             

Taça IPBeja – Futsal             

Taça IPBeja – Basquetebol             

Taça IPBeja – Voleibol             

Torneios Escada             

Encontros desportivos              

Bora lá Mexer- Núcleo de Fitness             

Bora lá Mexer-Núcleo de Voleibol             

Bora lá Mexer-Núcleo de Basquetebol             

Bora lá Mexer-Núcleo Multiactividades             

Bora lá Mexer – Manhãs e Tardes Desportivas             

Bora lá Mexer-Núcleo de Caminhada             

Bora lá Mexer-Núcleo de Futebol 7             

IPBeja Futsal             

IPBeja Voleibol – AVAL             

FADU – Futebol7 Feminino             

FADU – Judo             

Ação de Formação de Fitness             

Ação de Formação de Futsal             
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II.2.2 Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico (GAPP) 
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 
 

Serviços de Consulta Avaliação e aconselhamento psicológico; 
Avaliação vocacional; 
Aconselhamento de carreira; 
Apoio psicopedagógico. 

 Aumentar os níveis de bem-estar subjetivo 

dos discentes; 

 Diagnosticar quadros clínicos crónicos 
e/ou agudos; 

 Compensar quadros clínicos; 

 Encaminhar para os serviços de saúde 
competentes, se necessário; 

 Apoiar os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais; 

 Apoiar os alunos com Deficiência; 

 Apoiar os alunos em mobilidade ou 
PALOP’s; 

 Favorecer a qualidade de adaptação dos 
alunos primeiranistas; 

 Prevenir o abandono escolar; 

 Prevenir o insucesso académico. 

500 participantes 

Projeto Inter-pares “Não é só de 
Beijos que se Prova o Amor” 

Campanha de Rastreio do VIH/SIDA 
“Contra o Risco…ARRISCA!!!” 

 Sensibilizar para o autocuidado em saúde; 

 Prevenir o VIH/SIDA; 

 3. Encaminhar os casos positivos para os 

serviços de saúde competentes. 

500 participantes 
 
6 técnicos  

Curso de Educação Sexual e Reprodutiva 
para Monitores 
 
 
 
 
 
 

 Capacitar para a implementação de ações 
de educação e promoção para a saúde 
juntos dos pares; 

 Sensibilizar para o trabalho de intervenção 
interpares; 

 Prevenir comportamentos sexuais de 
risco. 

25 monitores 
3 técnicos  
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Ações Objetivos Metas 
 

Campanha de sensibilização e informação 
em educação sexual e reprodutiva durante 
as festas académicas (distribuição gratuita 
de contracetivos de barreira (masculinos e 
femininos; Aconselhamento sexual; 
Planeamento familiar) 

 Prevenir comportamentos sexuais de 
risco; 

 Aconselhar; 

 Encaminhar para os serviços de saúde 
competentes. 

1000 participantes 
 
1 técnico 
 
25 monitores  

Serviço de Apoio à Sexualidade  Distribuição diária e gratuita de 
contracetivos de barreira (masculinos e 
femininos) e gel lubrificante; 

 Aconselhamento sexual para uma 
sexualidade responsável. 

2000 participantes 

Projeto Interpares “O Teu Futuro 
São as Tuas Escolhas” 

Curso de Prevenção de Consumos e 
Minimização de Riscos para Monitores 

 Capacitar para a implementação de ações 
de educação e promoção para a saúde 
juntos dos pares; 

 Sensibilizar para o trabalho de intervenção 
interpares; 

 Prevenir comportamentos de risco 
associados ao consumo abusivo de tabaco, 
álcool e café e do consumo da cannabis ou 
outras drogas ilícitas. 

25 monitores 
3 técnicos  

Campanha de prevenção de consumos e 
minimização dos riscos durante as festas 
académicas (rastreio de alcoolémia; 
distribuição de material de informação 
sobre os efeitos das substâncias; aplicação 
de simuladores do efeito das substâncias 
na condução) 

 Prevenir consumos; 

 Diminuir o risco associado aos consumos 
(p. ex. o risco rodoviário); 

 Aconselhar; 

 Encaminhar para os serviços de saúde 
competentes.  

1000 participantes 
2 técnicos  
25 monitores  

Projeto “Pontes de Transição” Acolhimento aos alunos primeiranistas - 
Sessão de Apresentação do Gabinete 

 Divulgar o Gabinete e serviços que presta; 

 Esclarecer dúvidas; 

 Aconselhar. 

Todas as turmas de 1.º 
ano. Todos os 
coordenadores de curso 

Workshop Preparação para Processos de 
Seleção e  Recrutamento  

 Preparar os discentes para processos de 
recrutamento e seleção; Promover a 
adaptação ao mercado de trabalho. 

Todas as turmas de 
último ano. Todos os 
coordenadores de curso 
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Cronograma das Ações 
 

 

 

 

 

  

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avaliação e aconselhamento psicológico             

Avaliação vocacional             

Aconselhamento de carreira             

Apoio psicopedagógico             

Campanha de Rastreio do VIH/SIDA “Contra o Risco…ARRISCA!!!”             

Curso de Educação Sexual e Reprodutiva para Monitores             

Campanha de sensibilização e informação em educação sexual e 
reprodutiva (distribuição gratuita de contracetivos de barreira (masculinos 
e femininos; Aconselhamento sexual; Planeamento familiar) 

            

Serviço de Apoio à Sexualidade             

Curso de Prevenção de Consumos e Minimização de Riscos para Monitores             

Campanha de prevenção de consumos e minimização dos riscos (rastreio de 
alcoolémia; distribuição de material de informação sobre os efeitos das 
substâncias; aplicação de simuladores do efeito das substâncias na 
condução) 

            

Acolhimento aos alunos primeiranistas - Sessão de Apresentação do 
Gabinete 

            

Workshop Preparação para Processos de Seleção e  Recrutamento             
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II.3. Atividades a desenvolver pelas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação 

De forma complementar, e em articulação com todas as estruturas do IPBeja, nomeadamente com os Departamentos, as Unidades Orgânicas, 

propõem-se, no próximo ano organizar um leque de ações que a seguir se apresenta. 

 

II.3.1.Escola Superior Agrária (ESA) 

Intervenções Ações Objetivos Metas Estimativa 
Orçamental 

Receção aos novos 
alunos 

 Desenvolver em articulação com a associação de 
estudantes e comissões TC&P dos cursos, ações 
de acolhimento e acompanhamento dos novos 
alunos 

Facilitar a 
integração dos 
novos alunos 

Reduzir em 10% a taxa de 
abandono 

Sem custos 
adicionais 

Promoção da integração 
dos diplomados no 
mercado de trabalho 

 Realização de workshops, seminários, colóquios 
que permitam o contacto entre alunos, 
diplomados e empregadores 

Aumentar a taxa de 
empregabilidade 
dos diplomados 

Aumentar em 10% a taxa 
de empregabilidade após 
um ano de conclusão do 
curso 

Sem custos 
adicionais 

Ingresso dos alunos na 
ESA 

  Realização de ações de divulgação junto das 
escolas profissionais e secundárias 

 Promoção e realização de minicursos destinados 
aos alunos do ensino secundário 

 Estabelecer protocolos de cooperação com 
escolas profissionais 

  Realização de Dias Abertos na ESA (para alunos 
das escolas secundárias e profissionais; para 
encarregados de educação e respetivas 
associações) 

  Projeto Ciência à Mão de Semear 

Captar alunos Aumentar o número de 
alunos que ingressam pelo 
concurso nacional de 
acesso, em 25% 

Sem custos 
adicionais 
 
ou 
 
A definir, em 
colaboração 
com o GICOM 
A definir 
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Intervenções Ações Objetivos Metas Estimativa 
Orçamental 

Dinamização da I&D a 
nível das ciências 
agrárias 

 Apresentação de uma candidatura ao Sistema de 
Incentivos à I&DT 

  Seminário sobre projetos de I&D realizados e em 
execução no IPBeja, no âmbito das ciências 
agrárias 

Promoção da 
cooperação com 
empresas  
Divulgação da 
investigação 
realizada pela ESA 

 A definir 
 
Sem custos 
adicionais 
 

Promoção da 
cooperação com o 
tecido empresarial 

 Realização de Dia Aberto na ESA para empresas e 
empregadores (Jornadas Técnicas 

 Participação na Rede INOVAR 

Promoção da 
cooperação com 
empresas 

 300 euros 
 

Melhora da qualidade 
de ensino 

  Dar continuidade e incrementar a articulação das 
diferentes UC’s do curso 

  Dar continuidade e incrementar a articulação do 
trabalho e das provas de avaliação a realizar pelos 
estudantes de cada curso em cada semestre 

  Organização de workshops, seminários e 
colóquios por curso com a participação de 
profissionais das respetivas áreas 

  Organização de jornadas internas com 
apresentação dos trabalhos dos alunos 

  Organização de conferência sobre a situação 
atual e futura do ensino profissional agrícola e 
agroindustrial 

 
 

Melhorar a 
formação dos 
diplomados 
Melhoria dos 
resultados obtidos 
nas UC´s 
Promover ligação à 
atividade 
profissional 
Divulgar o trabalho 
desenvolvidos 
pelos alunos 
Identificar 
necessidade de 
perfis profissionais 
a nível regional 
Definir novos perfis 
de formação em 
função das 
necessidades do 
tecido empresarial 

 Sem custos 
adicionais 
 
ou 
 
A definir, em 
colaboração 
com o GICOM 
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Cronograma das Ações da ESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ações de acolhimento e acompanhamento dos novos alunos             

Realização de workshops, seminários, colóquios com empregadores             

Realização de ações de divulgação junto das escolas profissionais e 
secundárias 

            

Realização de minicursos destinados aos alunos do ensino secundário             

Estabelecer protocolos de cooperação com escolas profissionais             

Realização de Dias Abertos na ESA (clientes)             

Projeto Ciência à Mão de Semear             

Apresentação de uma candidatura ao Sistema de Incentivos à I&DT A definir 

Seminário sobre projetos de I&D A definir 

Realização de Dia Aberto na ESA (empresários)             

Participação na Rede INOVAR             

Incrementar a articulação das diferentes UC’s do curso             

Articulação do trabalho e das provas de avaliação a realizar pelos 
estudantes de cada curso em cada semestre 

            

Organização de workshops, seminários e colóquios por curso com a 
participação de profissionais das respetivas áreas 

            

Jornadas internas com apresentação dos trabalhos dos alunos             

Conferência sobre a situação atual e futura do ensino profissional agrícola e 
agroindustrial 
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II.3.2 Escola Superior de Saúde (ESS) 

Intervenções  Ações Objetivos Metas Estimativa 
Orçamental 

 
 
Formação 

Organização, em parceria com as 
CTCP de Curso, das III Jornadas de 
Enfermagem em Saúde Comunitária 

 Criar momento se partilha 
entre profissionais das áreas 
nucleares dos cursos e 
estudantes 

1 evento 
Participação dos alunos e docentes  

 
a definir 

Organização das Jornadas sobre 
“Envelhecimento Ativo”, realizadas 
com a colaboração da Pastoral da 
Saúde 

 Contribuir para o 
desenvolvimento de boas 
práticas no trabalho com a 
população idosa; 

 Promover o 
envelhecimento ativo na 
comunidade. 

1 evento 
Participação dos alunos e docentes 
e outros participantes da 
Comunidade 

 
a definir 

Organização, em parceria a CTCP do 
Curso de Enfermagem, de colóquio 
"A enfermagem no presente e no 
futuro" - Bastonário da Ordem dos 
Enfermeiros (organizado pelos 
estudantes da Comissão de curso) 

 Promover o espirito de 
iniciativa dos alunos; 

 Refletir sobre questões 
essenciais para a formação 
dos futuros profissionais de 
Saúde 

1 evento 
Participação dos alunos e docentes 
e outros participantes da 
Comunidade 

 
a definir 



 

        
           

27 

 
 

Co-organização, em parceria com a 
CTCP de Saúde Ambiental, do 
Programa Eco-Escolas subjacente aos 
vários temas: 
 
Água 
Energia 
 
Resíduos 
Ruído 
Agricultura Biológica 
 
Espaços Exteriores 
 

 Sensibilizar a população 
académica para a redução 
dos gastos do consumo 
inadequado da água, de 
energia; 

 Sensibilizar e reforçar a 
deposição seletiva de 
resíduos; 

 Reduzir o ruído existente 
na zona do bar da escola 

 Plantar ervas aromáticas 
para posterior utilização 
pela comunidade 
académica 

 Adquirir equipamento de 
jardim para uma maior 
utilização do jardim da 
escola, pela comunidade 
académica 

 

 
Envolvimento de toda a população 
alvo  
 
Diminuição dos níveis de 
desperdício (água e energia) 
 
Melhoria das condições ambientais 
dos espaços  
 

 
a definir 

 
Cronograma das Ações da ESS 
 
 

 

  

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

III jornadas de Enfermagem Comunitária            

Jornadas sobre Envelhecimento Ativo             

Colóquio A enfermagem no presente e no futuro             

Programa Eco-escolas             
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II.3.3 Escola Superior de Educação (ESE) 
 

Intervenções  Ações Objetivos Metas Estimativa 
Orçamental 

Receção aos 
novos alunos 

Desenvolver em conjunto com a Associação de 
Estudantes ações de acolhimento e 
acompanhamento dos novos alunos. 

 Facilitar a integração dos novos 
alunos. 

Aumentar o sucesso 
escolar  

 
s/custos adicionais 

Melhorar a 
qualidade de 
ensino 

Promover ações/eventos com vista ao 
Investimento científico e pedagógico no 
aprofundamento das metodologias de Bolonha. 

 Consolidar o Investimento 
científico e pedagógico no 
aprofundamento das 
metodologias de Bolonha. 

Aumentar o sucesso 
escolar 

s/custos adicionais 

Investimento na formação de pessoal docente na 
área do ensino à distância e reforço da utilização 
desta metodologia para promover a formação ao 
longa da vida 

 Utilizar as novas tecnologias no 
sentido de proporcionar de forma 
mais expedita, simples, barata e 
eficaz a formação ao longo da vida 

Participação dos 
docentes e discentes em 
ações a desenvolver 

s/custos adicionais 

Melhorar a rede de infraestruturas na ESEB, quer 
ao nível das salas de aula, quer ao nível de 
laboratórios nas diferentes áreas de especialidade 
de acordo com às exigências da A3ES  

 Proporcionar condições logísticas 
de qualidade, que sejam 
absolutamente necessárias ao 
funcionamento dos cursos 

Colocar funcionais e 
operativos os 
equipamentos 
necessários 

A definir 

Ingresso de 
alunos nos 
cursos da 
ESEB 

 Promover a divulgação dos sites dos cursos   Captar novos estudantes Preencher o número de 
vagas 

s/custos adicionais 

Realização de ações de divulgação junto das 
escolas secundárias 

 Captar novos estudantes Preencher o número de 
vagas 

s/custos adicionais 

Promoção de outros eventos para a prossecução 
do mesmo fim, como seminários, encontros, etc. 

 Captar novos estudantes Preencher o numero de 
vagas 

s/custos adicionais 

Melhoria da 
qualidade do 
ensino 

Articular de forma mais profícua as diferentes UC’s 
do curso. 

 Melhorar a formação dos 
diplomados. 

Contribuir para o 
sucesso escolar 

s/custos adicionais 

Promover a melhora das provas de avaliação a  Melhorar a organização do Aumentar o sucesso s/custos adicionais 
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realizar pelos estudantes de cada curso em cada 
semestre. 

trabalho dos estudantes. escolar 

Organização de  workshops, seminários, colóquios 
por curso com a participação de profissionais das 
despectivas áreas. 

 Promover a ligação à atividade 
profissional. 

Organização de pelo 
menos 1 evento por 
curso. 

s/custos adicionais 

Articular de forma mais profícua as diferentes UC’s 
do curso. 

 Melhorar a formação dos 
diplomados. 

Aumentar o sucesso 
escolar 

s/custos adicionais 

Melhoria das 
relações e 
inserção na 
comunidade 
local 
 

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no 
sentido da afirmação dos cursos lecionados na 
ESEB, na comunidade local, regional e nacional 

 Divulgar os cursos e promove-los 
junto da comunidade 

100% dos cursos 
divulgados 

s/custos adicionais 

Reforçar as ligações ao mundo do trabalho e à 
sociedade, através do incremento de parcerias e 
do desenvolvimento da investigação aplicada 

 Promover a inserção da ESEB na 
comunidade local 

Amentar o número de 
parcerias 

Sem custos 
relevantes 

Apoio a 
Alunos 

Promover a realização de contactos frequentes 
com a Associação de Estudantes, GAAD e GAPP, 
com vista ao desenvolvimento de atividades que 
promovam a integração dos alunos 

 Integrar os alunos Integrar todos os alunos Sem custos 
relevantes 

Promover a reaproximação de antigos alunos, por 
forma a colher a sua experiencia de integração no 
mercado de trabalho bem como proporcionar 
ações  de formação continua 

 Reaproximar os antigos alunos da 
ESEB 

Aumento do número de 
ex-alunos em ações de 
formação  

Sem custos 
relevantes 
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Cronogramas das Ações da ESE 
 

 
 
 
 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desenvolver em conjunto com a Associação de Estudantes ações de acolhimento e acompanhamento dos 
novos alunos. 

            

Promover ações/eventos com vista ao Investimento científico e pedagógico no aprofundamento das 
metodologias de Bolonha. 

            

Investimento na formação de pessoal docente na área do ensino à distância e reforço da utilização desta 
metodologia para promover a formação ao longa da vida 

            

Melhorar a rede de infraestruturas na ESEB, quer ao nível das salas de aula, quer ao nível de laboratórios nas 
diferentes áreas de especialidade de acordo com às exigências da A3ES  

            

 Promover a divulgação dos sites dos cursos              

Realização de ações de divulgação junto das escolas secundárias             

Promoção de outros eventos para a prossecução do mesmo fim, como seminários, encontros, etc.             

Articular de forma mais profícua as diferentes UC’s do curso.             

Organização de  workshops, seminários, colóquios por curso com a participação de profissionais das 
despectivas áreas. 

            

Articular de forma mais profícua as diferentes UC’s do curso.             

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no sentido da afirmação dos cursos lecionados na ESEB, na 
comunidade local, regional e nacional 

            

12 Reforçar as ligações ao mundo do trabalho e à sociedade, através do incremento de parcerias e do 
desenvolvimento da investigação aplicada 

            

13 Promover a realização de contactos frequentes com a Associação de Estudantes, GAAD e GAPP, com vista 
ao desenvolvimento de atividades que promovam a integração dos alunos 

            

14 Promover a reaproximação de antigos alunos, por forma a colher a sua experiencia de integração no 
mercado de trabalho bem como proporcionar ações  de formação continua 
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II.3.4 Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) 
 
Intervenções Ações Objetivos Metas Estimativa 

Orçamental 

Formação 

Divulgação Interna 
 Divulgação de trabalhos e projetos realizados por alunos do 

curso 

Uma sessão por curso s/custos adicionais 

Combate ao 
insucesso escolar 

 Identificação e definição de medidas concretas de combate 
ao insucesso e abandono escolar 

Um relatório por curso s/custos adicionais 

Interdisciplinaridade 
 Realização de trabalhos interdisciplinares, permitindo uma 

visão integrada de projetos pelos alunos 

Um trabalho por curso s/custos adicionais 

Articulação Externa 
 Obtenção junto da comunidade externa das necessidades de 

desenvolvimento de trabalhos para posterior integração nos 
elementos de avaliação dos cursos 

Um relatório por curso s/custos adicionais 

Envolvimento 
Externo 

 Participação de profissionais das áreas nucleares dos cursos 
através de palestras e apresentações nas suas UC 

Uma por cada ano curricular/curso Despesas de deslocação e 
estada (app. 2.500,00 €) 

Visitas de Estudo 
 Visitas aos ambientes de trabalho contextualizados com as 

saídas profissionais dos cursos 

Duas visitas/semestre/curso 
(Curso de Turismo 10 visitas/semestre) 

A definir 

Bibliografia  Atualização bibliográfica nas áreas de intervenção da ESTIG 30 registos/curso Estimativa: 5.000,00 € 

Oferta Formativa 

Cursos de 2.º Ciclo 

 Início do curso de 2.º ciclo em Contabilidade e Gestão Necessário  finalização do processo de 
acreditação junto da A3ES 

A definir 

 Início do curso de 2.º ciclo em Higiene e Segurança no 
Trabalho (dupla titulação com a Universidade de 
Extremadura) 

Início do curso em março de 2013 A definir 

 Continuidade da oferta do curso de Mestrado em Engenharia 
de Segurança Informática 

Início de nova edição do curso A definir 

Ensino a distância 
 Fomentar ativamente o uso das tecnologias de informação e 

mediatização de conteúdos tendente ao incremento da 
oferta formativa no paradigma de e-Learning 

80% das UCs dos cursos A definir  

CET 

 Continuidade da oferta de cursos CET que prevejam o 
prosseguimento de estudos nos cursos de 1.º ciclo  

2 cursos (Projeto e Instalação de Redes 
Locais de Computadores, Banca e 
Seguros) 

A definir 

Pós-Graduações 
 Continuidade da oferta dos cursos de PG (Gestão de Projetos 

e Segurança e Higiene no Trabalho); Início da PG em 

3 PG em funcionamento (uma edição 
de cada curso de PG) 
A PG em Higiene e Segurança no 

s/custos adicionais 
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Contabilidade e Finanças na ESTIG Trabalho só se realizará se não iniciar o 
curso de 2.º ciclo em Higiene e 
Segurança no Trabalho. 

Cursos de Curta 
Duração 

 Formação ao longo da vida dos ativos da envolvente externa 
da instituição (áreas das engenharia informática e ciências 
empresariais) 

2 cursos em funcionamento s/custos adicionais 

Prestação de 
Serviços 

 Aumento da prestação de serviços realizada pelos 
laboratórios sedeados nas ESTIG e em projetos 
desenvolvidos por docentes dos diversos departamentos do 
IPBeja 

 S/custo 

Eventos 
 Realização de eventos para intercâmbio de conhecimento e 

tecnologia nas áreas de intervenção da ESTIG 

Um por área de cada curso ministrado 
na ESTIG 

6.000,00 € 

Investigação, 
Desenvolvimento 
e Inovação 

Parcerias 

 Fomentar a procura e ligação a Entidades Externas e IES 
nacionais e internacionais, tendo em vista a criação de redes 
de conhecimento e parcerias para desenvolvimento de 
projetos em cooperação 

1 por curso s/custos adicionais 

Integração em 
projetos 

 Fomentar a participação de alunos em projetos e prestações 
de serviço desenvolvidas na ESTIG 

1 projeto por curso s/custos adicionais 

Empreendedorismo 

 Fomentar o espírito de iniciativa dos alunos ao longo do 
curso, através de formação específica em 
empreendedorismo e criação de empresas 

Contribuir para os objetivos da 
Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica do IPBeja (criação de 1 
empresa) 

s/custos adicionais 

Alunos 
Ligação com os 
diplomados 

 Criação e atualização da presença da ESTIG nas diversas 
redes sociais, para ligação e articulação com alunos 
diplomados 

150 alunos referenciados s/custos adicionais 
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Cronograma das Ações da ESTIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação Interna             

Combate ao insucesso escolar             

Interdisciplinaridade             

Articulação Externa             

Envolvimento Externo             

Visitas de Estudo             

Bibliografia             

Cursos de 2.º Ciclo             

Ensino a distância             

CET             

Pós-Graduações             

Cursos de Curta Duração             

Prestação de Serviços             

Eventos             

Parcerias             

Integração em projetos             

Empreendedorismo             

Ligação com os diplomados             
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II.4 Atividades a desenvolver pelas Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao 

Desenvolvimento 

 

De forma complementar, e em articulação com as restantes estruturas do IPBeja, as 

Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e Desenvolvimento: Biblioteca, Museu 

Botânico, Centro de Transferência de Conhecimento e Exploração Agrícola, propõem 

para 2012 as atividades que a seguir se apresentam. 
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II.4.1 Biblioteca 

Intervenções Ações Objetivos Indicadores de resultado Metas Estimativa 
orçamental 

Implementação 
do novo 
regulamento  

 Discussão pública do 
regulamento, parametrização, 
divulgação e aplicação interna 
do novo regulamento 

Atualização do regulamento  Elaboração do novo 
documento e sua 
disponibilização em linha 

Documento final homologado 
para divulgação até final de 
Fevereiro e aplicação até final de 
Abril. 

s/custos 
adicionais 

Definição da 
política de 
aquisições  

 Elaboração de documento 
complementar ao regulamento 
com a definição da política de 
aquisições;  

 Recolha/atualização das 
bibliografias das uc’s; 

 Elaboração de relatório com 
compilação dos títulos de 
consulta obrigatória  

 Elaboração de proposta para 
aquisição dos documentos 
“Consulta Obrigatória” e não 
existentes na biblioteca. 

Definição da política de 
desenvolvimento da coleção; 
Definição da política 
orçamental e da orgânica 
estrutural para avaliação das 
propostas de aquisições. 
 

1 documento com a definição 
da política de aquisições;  
1 do relatório de análise 
situacional relativamente às 
bibliografias recomendadas 
Relatórios quadrimestrais 
relativamente à situação de 
aquisições. 
Publicação das bibliografias 
on-line na página da 
Biblioteca. 
 

Documento final para aplicação 
até final de Abril. 
 
Relatório elaborado até 15 de 
Dezembro. 
 
3 relatórios relativos às 
aquisições/pedidos.  

s/custos 
adicionais 

Criação do 
Repositório 
institucional 

 Parametrização do software D-
Space 

 Carregamento de dados não 
disponibilizados no Repositório 
Comum da FCCN 

 Importação dos dados já 
inseridos no Repositório comum 

 

 

 

 

 

Criação de estrutura 
informacional que permita 
armazenar e disseminar os 
resultados da investigação 
produzido no IPBeja: 
 
 
 
 
 

Criação da estrutura D-Space 
e sua parametrização de 
acordo com a política 
institucional.  

Estrutura parametrizada até final 
de Março. 
 
Documentos carregados até final 
de Novembro. 

Custos inerentes 
à afetação dos 
funcionários da 
BIPB e STI ao 
projeto. 
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Intervenções Ações Objetivos Indicadores de resultado Metas Estimativa 
orçamental 

Avaliação da 
qualidade dos 
serviços de 
documentação 
 

Elaboração  e implementação de 
questionário de avaliação da 
satisfação do utilizador. 

Avaliar a qualidade dos serviços 
prestados 

Elaboração de inquérito 
Aplicação e recolha validada 

Documento final -aplicação até 
final de Fevereiro. 
Aplicação de questionários 
semestralmente (2). 

s/custos 
adicionais 

Elaboração de relatório preliminar 
 
 

Definição partilhada pela 
equipa de prioridades para a 
política a médio prazo do 
serviço. 

Disponibilização do relatório 
final; 
Apresentação de medidas 
futuras. 

Publicação de relatório com 
considerações finais em termos 
de planeamento das atividades 
da Biblioteca. 

 

Inventariação do 
fundo documental 
em RFID 
 

Atualização do inventário do fundo 
documental 

Organizar o acervo; 
 
 

Inventário completo – em 
sistema RFID. 
 
Criação de nova 
funcionalidade apoio ao 
utilizador na facilidade de 
localização espacial dos 
documentos no espaço físico 
da Biblioteca. 

Inventariação do fundo 
documental até final de Julho; 
 
Disponibilização da função de 
localização dos documentos a 
partir do catálogo online da BIPB 
no início de Outubro. 

Aluguer do 
equipamento: 
675€/anual+ 
50€ (portes + 
IVA. 
*colaboração 
com os 
docentes da 
ESTIG/ESE) 

Criação de uma base de 
informação a nível da relação cota-
localização espacial do documento. 

Criação de sistema automático 
de apoio ao utilizador na 
localização espacial do 
documento físico. 

Criação da base informativa 
base para integração com a 
aplicação que permitirá a 
visualização da informação da 
localização do exemplar. 
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Intervenções Ações Objetivos Indicadores de resultado Metas Estimativa 
orçamental 

Criação de 
biblioteca digital 
dos trabalhos 
académicos em 
formato e-book 
 

 Digitalização dos trabalhos final 
de curso em suporte papel; 

 Elaboração de manual de 
procedimentos da metodologia 
da inserção de registos; 

 Descrição bibliográfica com 
inserção dos metadados e dos 
ficheiros em formato PDF, dos 
trabalhos académicos em 
suporte digital (CD); 

 Disponibilização em catálogo 
on-line. 

Criação de arquivo através de 
preservação digital. 
 

 

N.º de trabalhos digitalizados 
 
Nº de documentos descritos 
e inseridos no módulo de 
publicações digitais em 
acesso a partir do OPAC da 
biblioteca digital, com 
organização temática 
Escola/Curso.  
 
 

Criação (parametrização) de 
arquivo digital a 31 de Janeiro. 
 
Disponibilização no início de 
Outubro de novo portal de 
pesquisa – da biblioteca digital – 
para acesso aos trabalhos 
académicos em formato digital.   

s/custos 
adicionais 
 
Custos 
indiretos: 
A definir em 
função do 
equipamento 
diagnosticado 
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Cronograma das Ações da Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1     2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementação do novo regulamento             

Definição da política de aquisições             

Criação do Repositório institucional             

Elaboração de questionário modelo de 
avaliação da satisfação do utilizador. 

            

Implementação de questionário de satisfação 
dos utilizadores 

            

Recolha e validação dos dados              

Elaboração de relatório (prévio)             

Elaboração do inventário do fundo documental, 
utilizando o sistema RFID 

            

Disponibilização da funcionalidade de 
localização dos documentos a partir do catálogo 
online. 

            

Criação da Biblioteca Digital  dos trabalhos final 
de curso (preparação do material e inserção de 
registos). 

            

Disponibilização em catálogo on-line com 
organização temática – por curso. 

            

Elaboração de proposta de otimização de 
recursos/serviços relativo ao serviço de 
reprodução e impressão da Biblioteca. 
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II.4.2.Museu Botânico 

 

Intervenções Ações 
(1)

 Objetivos Metas 

Exposições Flora nas Colecções da Tiffany and 
Co. (Nova Iorque) 

 
 
 

Promover a cultura 
científica 

 

500-1000 visitantes 

As Plantas e o Titanic 500-1000 visitantes 

Plantas Coloniais 500-1000 visitantes 

Etnobotânica Portuguesa 500-1000 visitantes 

The Queen and The Flower Power 500-1000 visitantes 

 
Workshops 

Plantas Bíblicas 15-30 participantes 

Secreções Vegetais 15-30 participantes 

Recordes Botânicos 15-30 participantes 

Nota: 
(1)

 Estes são títulos de trabalho provisórios que poderão sofrer algumas alterações. 

 

Estas ações não requerem recursos financeiros adicionais porque serão feitas com 

materiais existentes no acervo do Museu Botânico; pontuais aquisições de menor 

custo (inferior a 100 euros) serão solicitadas ao Conselho de Gestão do IPBeja. A 

eventual edição de catálogos será realizada com o apoio de financiamento externo. 

 

 Pontualmente, também se realização micro exposições e ações de formação para 

comemorar os seguintes momentos: Dia Internacional do Museu, Dia da Árvore, Dia 

do Ambiente, Semana da Ciência e Tecnologia, entre outras comemorações. 

 

O cronograma das ações do Museu Botânico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Exposições             

Workshops             
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 II.4.3 Centro de Transferência de Conhecimento (CTC) 

 

Os resultados a desenvolver pelo CTC são os inscritas no Plano Estratégico (cf. 

Quadro 7 pp: 13, nomeadamente ao nível da: 

Intervenção I.3 - IPBeja Empreendedorismo  

Desenvolver ações de reflexão de incentivo de boas práticas de empreendedorismo 

e de contacto com empreendedores, nas quais se inserem as seguintes ações:  

Conversas com empreendedores 

Concurso Poliempreende 9 

Oficinas de formação em empreendedorismo 

Intervenção III.2. Estratégia de posicionamento nacional e internacional – IPBeja 

Empresas 

Incrementar a ligação entre o IPBeja e o tecido empresarial, que incluem as seguinte 

ações: 

Divulgação sobre o potencial tecnológico do IPBeja (docentes e alunos) 

Desenvolvimento de plataforma Web que permita fazer a pesquisa do 

conhecimento, tecnologias e serviços do IPBeja 

Levantamento junto das empresas sobre as necessidades formativas 

 
Cronograma das Ações do CTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conversas com empreendedores.             

Concurso Poliempreende 9             

Oficinas de formação em 
empreendedorismo 

            

Divulgação sobre o potencial 
tecnológico do IPBeja (docentes e 
alunos).  

            

Desenvolvimento de plataforma Web 
que permita fazer a pesquisa do 
conhecimento, tecnologias e serviços 
do IPBeja 

            

Levantamento junto das empresas 
sobre as necessidades formativas 

            

Realização de eventos de 
sensibilização da comunidade 
académica do IPBeja 
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II.4.4 Exploração Agrícola (EA) 

Intervenções Ações Objetivos Indicadores de Resultado Metas 
Estimativa 
Orçamental 

1. Melhoria da eficácia da 
gestão e do 
funcionamento da 
vertente produtiva da 
exploração agrícola 

1.1 Implementação de um novo 
sistema de produção e arquivo 
da informação sobre as 
atividades da exploração 
agrícola, individualizado e 
compatível com as exigências 
duma gestão eficaz. 

 Arquivo correto da informação; 

 Procura metodológica da 

informação produzida; 

 Correção e precisão da 

informação produzida. 

 Sistematização da 

apresentação da 

informação; 

 Estabelecimento de critérios 

para arquivo da informação. 

 Iniciar ano de 2013 

já com o novo 

sistema em teste; 

 Introdução da 

informação anterior 

em 3 meses. 

Não aplicável 

1.2 Implementação de um 
processo de aquisição por fundo 
de maneio 

 Agilizar aquisições urgentes, 

imprescindíveis e de baixo custo. 

 Resolução de problemas do 

pessoal e equipamentos da 

exploração agrícola sem 

prejuízo da produtividade; 

 Intervalo de tempo entre a 

informação e a aquisição. 

 Diminuição do 

intervalo informação 

– aquisição para 

prazos inferiores a 1 

dia, em média. 

6000 € 

1.3 Aumento da eficácia da 
transmissão da informação: 
- de e para o responsável da 
exploração agrícola; 
- de e para os técnicos no 
terreno. 

 Aumento da rapidez de decisão de 

aquisição e de venda de produtos 

e serviços, bem como da 

respetiva; contratualização; 

 Aumento da rapidez da 

transmissão da informação 

quanto ao desenlace dos 

processos burocráticos - Aumento 

da rapidez da transmissão da 

informação quanto à que é 

necessária aos serviços 

administrativos. 

 Intervalo de tempo entre a 

produção da informação e a 

efetivação da decisão; 

 Intervalo de tempo entre a 

tomada de decisão e 

realização do proposto. 

 Diminuir em 50% os 

tempos necessários 

para a tomada de 

decisão e para a 

concretização da 

proposta, 

nomeadamente 

quanto a aquisição e 

venda de produtos e 

serviços. 

Não aplicável 



 

        
           

42 

Ações Objetivos Indicadores de Resultado Metas Estimativa 
Orçamental 

1.4 Estudo, testagem e 
implementação de um modelo 
de gestão empresarial para a 
exploração agrícola. 

 Introduzir novas e eficazes opções 

para a compra e venda de 

produtos e serviços. 

 Diminuir em 80% os tempos 

para a aquisição e venda de 

produtos e serviços; 

 Agilizar as tomadas de 

decisão e diminuir os prazos 

para a realização de 

investimentos 

  Ganho de 

produtividade dos 

meios da exploração 

agrícola; 

 Melhoria do 

resultado de 

exploração; 

 Melhoria da imagem 

da exploração 

agrícola no exterior. 

Não 
contabilizado 

2. Reforço da capacidade 
produtiva e da 
sustentabilidade 
financeira da exploração 
agrícola 

2.1 Aproveitamento das 
capacidade produtiva da 
Herdade do Outeiro. 

 Implementação de novas áreas de 

regadio na herdade do Outeiro 

 Montagem de um terceiro 

center-pivot na herdade do 

Outeiro 

 Aumento de 40% da 

área regada por 

aspersão na herdade 

do Outeiro. 

50 000 € 

2.2 Reforço do equipamento 
móvel da EA 

 Aquisição de equipamento de 

tração e rebocado para a 

exploração agrícola 

 Diminuição do número e 

custo da aquisição de 

serviços externos na EA, 

bom como do dispêndio em 

reparações mecânicas. 

 Diminuição de 20% 

do montante 

despendido com 

serviços externos 

relacionados com 

equipamento de 

tração; 

 Diminuição em 80% 

do montante 

necessário para 

grandes reparações 

de equip. de tração. 

53 000 € 
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Ações Objetivos Indicadores de Resultado Metas Estimativa 
Orçamental 

2.3 Estudo, redefinição e 
implementação de novas 
atividades produtivas de 
pequena dimensão 

 Otimização da ocupação de 

funcionários afetos à exploração 

agrícola 

 Instalações pecuárias 

recuperadas para coelhos 

(Outeiro); 

 Funcionários da EA aptos 

para novas atividades. 

 Recuperação de uma 

instalação pecuária; 

 Formação de pelo 

menos 3 

funcionários afetos à 

EA para novas 

atividades.  

Não 
contabilizado 

3. Ligação da EA às 
atividades relacionadas 
com as funções dos 
docentes dos cursos 
ligados à agropecuária 

3.1 Apoio à experimentação 
agropecuária realizada na ESAB 

 Manutenção dos níveis de apoio  Numero de estudos 

realizados na, ou com o 

apoio dos meios afetos à EA; 

 % de docentes de cursos de 

natureza agropecuária ou 

agro-florestal que 

desenvolveram estudos na, 

ou com o apoio dos meios 

afetos à EA  

 Numero de eventos de 

divulgação de estudos 

realizados na, ou com o 

apoio dos meios afetos à EA 

 Realização de 10 

estudos; 

 Realização de 2 

eventos de 

divulgação; 

 10% dos docentes 

dos cursos ligados à 

agropecuária 

desenvolvem 

estudos na, ou com 

o apoio dos meios 

afetos à EA. Neste 

caso , como  

objetivo: 30% dos 

custo devem ser 

cobertos por 

receitas 

(contrapartidas 

monetárias) 

 

 

Não 
contabilizado 
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Ações Objetivos Indicadores de Resultado Metas Estimativa 
Orçamental 

3.2 Apoio dos meios da EA  à 
formação e ao ensino 

 Manutenção dos níveis de apoio  Nº de aulas realizadas com o 

apoio dos meios da EA; 

  % de docentes de cursos de 

natureza agropecuária ou 

agro-florestal que 

participam em atividade no 

seio da EA; 

 %  de docentes que 

participam em atividade no 

seio da EA. 

  Realização de pelo 

menos 50 aulas com 

recurso aos meios 

afetos e 

disponibilizados pela 

EA; 

 10 por cento dos 

docentes participam 

nas atividades da EA; 

  10% dos alunos dos 

cursos relacionados 

com a agropecuária 

participam nas 

atividades da EA. 

Disponibilização 
de transporte 
coletivo para a 
EA. 

4. Segurança e higiene no 
trabalho 

4.1 Atualização e criação de 
planos de segurança e higiene 
de instalações e equipamentos 
da EA 

 Solicitar colaboração de docentes 

do IPBeja, para diagnóstico de 

situações de risco e obtenção de 

planos de intervenção e de 

correção de situações 

inapropriadas. 

 Apresentação de medidas 

de correção para situações e 

procedimentos 

inadequados. 

 Diagnóstico da 

situação em 8 meses 

e proposta de 

medidas de correção 

em 12 meses. 

Não 
contabilizado 

5. Interação entre a EA  e 
a comunidade 

5.1 Divulgação das atividades e 
potencialidades da EA no seio 
do IPBeja 
 
 
 
 
 
 

 Incrementar o conhecimento das 

potencialidades de apoio da 

Exploração Agrícola às atividades 

desenvolvidas no IPBeja. 

 Definição do conteúdo a 

colocar no portal do IPBeja e 

implementação da iniciativa. 

 Iniciativa a 

concretizar nos 

primeiros 5 meses 

de 2013. 

 

 

 

 

Não aplicável 
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Ações Objetivos Indicadores de Resultado Metas 
Estimativa 
Orçamental 

5.2 Apoio à definição da 
estratégia a seguir na EA 

 Auscultar sensibilidades internas e 

externas quanto ao papel da EA 

no apoio às atividades internas e 

ao papel da EA no apoio ao 

desenvolvimento regional. 

 Redefinição do Conselho 

Consultivo interno e criação 

de um Conselho Consultivo 

externo. 

 Iniciativa a 

concretizar nos 

primeiros 5 meses 

de 2013 

Não aplicável 

5.3 Promoção da ligação entre o 
IPBeja/EA e entidades nacionais 
e regionais ligadas ao setor 
agropecuário.  

 Disponibilizar, rentabilizando e 

otimizado, para a comunidade, 

terrenos, instalações e 

equipamentos afetos ou sob 

gestão da Exploração Agrícola. 

 Protocolos com empresas e 

entidades que prosseguem 

ações de formação dirigidas 

ao setor agropecuário. 

 Estabelecimento de 

pelo menos 4 

protocolos entre o 

IPBeja e entidades 

externas. 

Não 
contabilizado 

 Estabelecimento de parcerias com 

empresas para a produção  e para 

a demonstração agropecuária e 

florestal, para a em áreas de 

interesse para o IPBeja. 

 Número de parcerias 

propostas ou estabelecidas 

para o ano agrícola de 2013-

14. 

 2 parcerias proposta 

ou protocoladas 

para 2013-14 

Não 
contabilizado 
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II.5. Atividades a desenvolver pelos Departamentos 

 

Os Departamentos são estruturas permanentes de criação, transmissão de conhecimento e 

de apoio científico, técnico e administrativo aos Diretores das Unidades Orgânicas 

coadjuvando-os na gestão do pessoal docente afeto a uma determinada área científica ou 

conjunto de áreas científicas afins e na implementação da atividade académica nas 

diferentes unidades orgânicas de ensino e investigação.  

As atividades previstas para cada departamento são apresentadas de acordo com os 

seguintes indicadores:  

 pessoal docente e não docente em processo de formação e a concluir em 2013; 

 processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 

científicos, comunicações) previstos para 2013; 

 prestação de Serviços à Comunidade; 

 e  outras atividades.  
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II.5.1 Departamento de Biociências 
 
 

Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 20 

Docentes a tempo parcial 0 

Docentes em outras situações (ex.: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

4 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 9 

Total 33 

 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

4 622 - Floricultura e Jardinagem 

621 - Produção Agrícola e Animal 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

2 622 - Floricultura e Jardinagem 

621 - Produção Agrícola e Animal 

Doutoramento 

Doutoramento 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
 
Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes 

Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou Scopus 
(inclui revistas e atas de eventos que se preveja fiquem registadas 
na ISI ou noutra base de dados bibliográfica internacional) e com 
referência ao IPBeja 

3 621 4.1 2 

1 621 4.1 3 

1 621 4.1 3 a 4 

1 621 4.1 1 

1 629 4.1 2 

3 621 4.1 2 

1 640 4.2 1 & Col. 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou Scopus 
(inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou outros sem não 
indexados a base de dados ISI ou Scopus) e com referência ao 
IPBeja 

3 621 4.1 2 

2 629 4.1 1 a 2 

1 621 4.1 1 

3 621 4.1 3 

1 621 4.1 1 

1 640 4.2 1 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação 
como invited speaker, palestra, ação divulgação científica, etc.) 
com referência ao IPBeja nos documentos de suporte.  

2 621 4.1 1 

2 629 4.1 1 a 2 

1 621 4.1 1 

2 621 4.1 2 

2 621 4.1 1 

1 640 4.2 1 

2 621 4.1 1 

Outras publicações: posters 
 

2 629 4.1 1 a 2 

2 621 4.1 3 

1 621 4.1 1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Projetos de Investigação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes 
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 1 621 4.1 3 

1 621 4.1 6 a 8 

1 621 4.1 1 

1 629 4.1 2 

1 621 4.1 2 

1 640 4.2 1 & Col. 

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra  
total ou parcialmente em 2013 

1 621 4.1 2 

6 621 4.1 2 

1 629 4.1 2 

5 621 4.1 1 

1 621 4.1 4 

2 621 4.1 3 

1 621 4.1 3 

1 621 4.1 2 

1 620 4.1 1 

2 621 4.1 2 

1 621 4.1 1 

1 621 4.1 1 

1 621 4.1 1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Prestação de Serviços à Comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes 
Envolvidos 

Análises de Terras 300 621 4.1 1 

Projeto Hortas Urbanas 1 621 4.1 1 

Projeto PROVE 1 621 4.1 1 

Fornecimento de dados técnico-científicos com 
base na experimentação realizada no Centro 
Hortofrutícola da ESAB 

1 621 4.1 1 

Acompanhamento de visitas de estudo ao 
Centro Hortofrutícola da ESAB 1 621 4.1 1 

Agro-Florestal 2 629 4.1 1 ou 2 

Herbologia 1 621 4.1 1 

Viticultura  1 621 4.1 1 

Análises diversas – Laboratório de Nutrição 
Animal 

500 621 4.1 1 

Estudos agronómicos 9 621 4.1 1 

Inspeção de Pulverizadores 30 621 4.1 2 

Análises de sementes e matérias primas vegetais 300 621/541 4.1/2.11 2 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
 

Identificação Área Nº docentes 
envolvidos 

Nº de 
pessoal 

não docente 
envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade) 

Data prevista 
(mês/dia) 

Participação no Programa Ciência Viva 620 1 0 Alunos do Ensino Secundário a definir 

Participação na Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta, em Beja 

629 1 0 Alunos das escolas EB 2,3 
Próximo do Dia Mundial da Floresta 

(21de Março) 

Participação em Fóruns do Projeto RITECA 
II, em curso 

629 2 0 Comunidade a definir. 

Participação em Fóruns do Projeto RITECA 
II, em curso 

621 2 0 Comunidade Abril 

Seminário/Workshop (Tema a definir) 621 1  Docentes, alunos e comunidade a definir 

Participação em Fóruns do Projeto 
I2TEP/OLITRACE 2 

541 2 0 Alunos e Comunidade a definir 

Participação em Fóruns do Projeto 
ALTERCEXA II 

621 2 0 Alunos e Comunidade a definir 

Workshop Gestão da resistência ao 
glifosato em vinha (Douro) 

621 1 0 Comunidade Junho 

Workshop Gestão da resistência ao 
glifosato em olival (Baixo Alentejo) 

621 1 0 Comunidade Maio/Junho 

Curso de identificação de infestantes do 
olival (Ribatejo) 

621 1 0 Comunidade Abril 

Participação no Congresso Mundial do 
Presunto 

640 1 0 Comunidade Ultima semana de Maio  
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II.5.2 Departamento de Ciências Empresariais 
 
Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 23 

Docentes a tempo parcial 10 

Docentes em outras situações (ex: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

 2 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 0 

Total 35 

 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de formação em 

2013 

3 

2 

3 

Direito 

Turismo 

Gestão/Contabilidade/Finanças 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de formação em 

2013 

1 

2 

Direito 

Gestão/Contabilidade/Finanças 

Doutoramento 

Doutoramento 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
 
Publicações, comunicações e patentes 

 
Indicador7 Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes 

Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja 
fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados 
bibliográfica internacional) e com referência ao IPBeja 

2 343 5.2 1 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e 
com referência ao IPBeja 

1 812   1 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação 
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos 
documentos de suporte.  

1 
1 
1 

812 
380 
345 

  
1 
1 
1 

Outras publicações: 
Explicitar: LIVROS 

2 
380  1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Projetos de Investigação 

 

 

 

  

 

 

 

Prestação de Serviços à Comunidade 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área 
FOS  

Docentes 
Envolvidos 

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra  
total ou parcialmente em 2013 

1 
 

343 5.2 2 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Docentes  
Envolvidos 

Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças  1 344/343 7 

Intenção de desenvolvimento de uma Pós-
graduação em Turismo e Animação (Protocolo 
com o Sines Tecnopolo) – preparação do plano 
de estudos e lecionação de uc’s 

1 812 4 

Pós-graduação em Animação Cultural, Turismo e 
Lazer (Protocolo com a Fundação Odemira) – 
lecionação de uc’s 

1   
812 4 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
Identificação Área Nº docentes 

envolvidos 
Nº de 

pessoal 
não docente 
envolvido (*) 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade) 

Data prevista 
(mês/dia) 

Criação do Centro de Investigação em 
Gestão – CIGES 

340 
343 
344 
345 

Todos os 
docentes da 
área CNAEF 

indicada 

0 Comunidade 
A aguardar 

resposta da 
Presidência 

Estudo - Evolução da Carteira de Crédito 
nos 14 Concelhos do Distrito de Beja 

343 3 0 Comunidade 1º semestre  

Estudo - Situação Empresarial no Distrito de 
Beja 

345 4 0 Comunidade   1ºsemestre 

Estudo - A aquisição de Bens e Serviços 
(Correntes e Capital) por parte das Câmaras 
Municipais do Distrito 
 

345 4 0 Comunidade  

 
 

2º semestre 

Estudo - Situação da Banca no que Respeita 
ao indicador “Crédito Mal Parado” no 
Distrito de Beja 

343 4 0 Comunidade  2º semestre 

2 Cursos de Curta Duração (1 semana 
/cada) no âmbito da parceria internacional 
com o Brasil (Faculdades Toledo de 
Presidente Prudente) na área da 
Administração/Gestão e do Direito 

345 
e 

380 

6 
e 
6 

0 
e 
0 

1 grupos de 15/20 alunos brasileiros 
do MBA em Administração  

1 grupos de 15/20 alunos brasileiros 
do MBA em Direito 

Julho  

Seminário “Alterações fiscais decorrentes 
do Orçamento de Estado 2013” 

344 1 0 Comunidade Janeiro  

Seminário de Ética Empresarial 340 1 0 Comunidade Abril ou Maio 

Seminário T2L – Tourism to Literature 812 1 0 Comunidade 17 de Janeiro  

Dia Aberto do Turismo 812 Com. de Curso 0 Comunidade Maio ou Junho  
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II.5.3 Departamento de Saúde 
 

Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 26 

Docentes a tempo parcial 32 

Docentes em outras situações (ex.: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

- 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 2 

Total 60 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de 

Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

2 

1 

1 

10 

2 

1 

311 – Psicologia 

312 – Sociologia e Outros Estudos 

721 – Medicina (Neurociências) 

723 – Enfermagem 

729 – Saúde: Programas transversais 

726 – Terapia e reabilitação 

Doutoramento 

Doutoramento  

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

1 

1 

5 

311 – Psicologia 

312 – Sociologia e outros estudos 

723 – Enfermagem 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Pessoal não docente, afeto ao departamento, 

em processo de formação em 2013 
1 726 – Terapia e reabilitação A determinar 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja 
fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados 
bibliográfica internacional) e com referência ao IPBeja 

7 
3 

723 
726 

3.3 – Saúde 
3.3 - Saúde 

10 
2 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e 
com referência ao IPBeja 

2 
4 
1 

720 
723 
726 

3.3 – Saúde 
3.3 – Saúde 
3.3 – Saúde 

2 
7 
1 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação 
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos 
documentos de suporte.  

5 
4 
1 

723 
726 
853 

3.3 – Saúde 
3.3 – Saúde 
3.3 – Saúde 

5 
1 
1 

Outras publicações: 
Explicitar: 
Manual de Estilo para Trabalhos Académicos 
Edição para Portugal da revista Salud Ambiental 

 
 

1 
1 

 
 

322 
720 

 
 

3.3 – Saúde 
3.3 – Saúde 

 
 

1 
2 

 

Projetos de Investigação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 3 726 3.3 3 

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra  
total ou parcialmente em 2013 

2 
2 
1 

723 
726 
720 

3.3 
3.3 
3.3 

5 
2 
2 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Prestação de Serviços à Comunidade 
 

 

 

 

 

 

 
Outras Atividades previstas para 2013 
Identificação Área Nº docentes 

envolvidos 
Nº de 

pessoal 
não docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade) 

Data prevista 
(mês/dia) 

Preparação para o parto 723 4 - Grávidas A determinar 

Programa Eco-Escolas (realizado em 
parceria com a Direção da ESS) 

422 20 18 Comunidade Entre Março e 
Junho 

 

 

  

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Prestação de Serviços à comunidade a realizar 
em 2013 1 723 3.3 1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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II.5. 4 Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas 
 
Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 19 

Docentes a tempo parcial 0 

Docentes em outras situações (ex: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

0 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 11 

Total 30 

 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

3 

1 

541 

 Ciências e Tecnologias da 

Saúde 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

2 541 Doutoramento 

Pessoal não docente, afeto ao departamento, 

em processo de formação em 2013 

2 541 Mestrado 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes  

Envolvidos 
Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja 
fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados 
bibliográfica internacional) e com referência ao IPBeja 

2 
1 
3 
2 
4 
2 
1 

541 
541 
850 

541/729 
851 
851 
541 

2.11 
2,11 

2,7 
2,11/3,3 

2,7 
2,7 

2.11 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e 
com referência ao IPBeja 

5 
3 
3 
4 
1 
4 

541 
541 
541 
851 
541 
851 

2.11 
2,11 
2,11 

2,7 
2,11 

2.7 

                     1  
2 
1 
1 
1 
2 

Outras publicações 1 541 2.11 1 

Patente a registar em 2013 1 
1 

541 
851 

2.11 
2,7 

6 
2 

 

Projetos de Investigação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS Docentes 
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 1 
1 
2 

541/729 
851 
850 

2,11 
2,7 
2,7 

9 

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já candidatados e 
cuja realização se prevê que decorra  total ou parcialmente em 
2013 

2 
2 
1 
1 

851 
851 
541 
850 

2.7 
2,11 
2,11 

2,7 

2 
14 

1 
3 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Prestação de Serviços à Comunidade 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prestação de Serviços à Comunidade 
 

Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes 
Envolvidos 

Amostras Águas para consumo Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto 190 541 2.11 1 

Zaragatoas a manipuladores, equipamentos e superfícies  Regulamento (CE) nº 1441/2007 da 
comissão de 5 de Dezembro de 2007 

290 541 2.11 1 

Determinação da acidez, índice de peróxidos e absorvências em Azeite de acordo com o Reg. CEE 
1989/2003 Anexo II 

60 541 2.11 1 

Leite  Portaria nº 1068/95 de 30 de Agosto 90 541 2.11 1 

Queijo  Portaria nº 1068/95 de 30 de agosto / 95 541 2.11 1 

Análise Sensorial de Queijo SERPA  
NP 1922/1985 

75 541 2.11 1 

Pão e Carcaças   Lei nº 75/2009 de 12 de Agosto. 130 541 2.11 1 

Diversos  Regulamento (CE) nº 1441/2007 da comissão de 5 de Dezembro de 2007. 40 541 2.11 1 

Enchidos  Regulamento (CE) nº 1441/2007 da comissão de 5 de Dezembro de 2007. 10 541 2.11 1 

Bolos  Regulamento (CE) nº 1441/2007 da comissão de 5 de Dezembro de 2007. 30 541 2,11 1 

Refeições  Reg. (CE) nº 1441/2007 da comissão de 5 de Dezembro de 2007. 50 541 2,11 1 

Vinhos Reg. CEE 1989/2003 anexo II 10 541 2,11 1 

Laboratório de Controle de Qualidade de Águas da ESAB: Águas de Consumo Humano  300 851 2,7 2 

Laboratório de Controle de Qualidade de Águas da ESAB: Águas para Rega  150 851 2,7 2 

Laboratório de Controle de Qualidade de Águas da ESAB: Águas Residuais  500 851 2,7 2 

Laboratório de Controle de Qualidade de Águas da ESAB: Outras Origens 20 851 2,7 2 

Laboratório de Biocombustíveis: Análises de biodiesel; Rendimento em biodiesel e Rendimento em 
óleo de sementes; 

10 851 2,7 2 

Outras 20 851 2,7 2 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Atividades previstas para 2013 
Identificação Área Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de pessoal 
não docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade)  

Data prevista 
(mês/dia) 

Avaliação do índice de frescura e qualidade higiénica 
do pescado comercializado em cidade do interior 
alentejano 

 2 3 Comunidade Abril /Maio 

Minicurso “Higiene e segurança em Laboratórios” 862 1 0 Pessoal não docente, alunos, 
comunidade, docentes de escolas 

secundárias. 

a definir 

Minicurso “Biodiesel” 851 2 1 Alunos, comunidade, docentes e 
alunos de escolas secundárias 

a definir 

Mobilidade Erasmus para professores, na HAAGSE 
HOGESCHOOL, Holanda, no âmbito do Curso de 
Educação Básica. As aulas  tema “Química de 
Mercearia” 

x 1  Alunos a definir 

Processo de Acreditação da sala de provas (Análise 
Sensorial) (Continuação) 
Acreditação de Laboratórios EA NP EN ISO/IEC 
17025:2005 

541 4 2 Comunidade  

Projeto Ciência à mão de semear - Docentes 
TCA 

4 Escolas básicas e Secundárias de 
Beja 

Ano lectivo 
2012/2013 

Livro “Efluentes Agropecuários e Agroindustriais” 851 5 - Comunidade Julho 

Semana da Ciência e Tecnologia do Ciência Viva 851 - 2 Escolas Básicas e Secundárias e 
Comunidade em Geral 

1 semana/ 
Novembro  

Minicurso: Avaliação ecotoxicológica do efeito de 
contaminantes nos ecossistemas aquático e terrestre) 

850 2 1 Alunos do secundário/ Ensino 
Profissional 

Abril/Maio 

Processo de Acreditação das metodologias inerentes 
às Águas residuais e para consumo. (Continuação)e 
Laboratórios EA NP EN ISO/IEC 17025:2005 

851 4 2 Comunidade  
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II.5 .5 Departamento de Engenharia 
Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 24 

Docentes a tempo parcial 7 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 1 

Total 32 

 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

18 Engenharia Informática, Informática, Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores, Engenharia Civil 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

8 

 

1 

Engenharia Informática, Informática, Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores, Engenharia Civil 

Engenharia Civil 

Doutoramento 

 

Pós-doutoramento 

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
 
Publicações, comunicações e patentes 
 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja 
fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados 
bibliográfica internacional) e com referência ao IPBeja 

4 
 

3 
1 
2 

582; 
443 

481; 
726 
481 

1.5 e 2.1 
 

2.2; 3.5 
2.2 
2.2 

4 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e 
com referência ao IPBeja 

1 
1 
1 

523 
481 
142 

2.2 
2.2 
2.2 

4 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação 
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos 
documentos de suporte.  

2 
 

1 
2 

481; 
726 
481 
481 

         2.2;3.5   
 

2.2 
2.2 

1 
 

2 

 

Projetos de Investigação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestação de Serviços à Comunidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes 
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 1 
2 
1 

 

582; 443 
481; 726 

481 
 

1.5 e 1.2 
2.2; 3.5 

2.2 

4 
 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Prestação de Serviços à comunidade a realizar 
em 2013 

2 
1 

582 
481 

2.11 
2.2 

1 
1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
Identificação Área Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de 
pessoal 

não 
docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade 

Data prevista 
(mês/dia) 

MyFarm.com Agricultura/Engenharia 1 5 Comunidade Todo o ano 

Formação sobre o Sistema de 
Comunicação Alternativa “Eugénio V3” 

Informática/Tecnologias 
de Apoio a Pessoas com 
Necessidades Especiais 

2 0 Comunidade 4 de Fevereiro 

Formação sobre o Sistema “Caderno 
Escolar Eletrónico” 

Informática/Tecnologias 
de Apoio a Pessoas com 
Necessidades Especiais 

3 0 Comunidade 4 de Março 

Artshots 2013 – Organização dos VIII 
workshops de Arte e Comunicação 
Multimédia em colaboração com o 
Departamento de Artes, Humanidades 
e Desporto 

Audiovisuais e produção 
dos media 

10 1 Alunos do IPBeja, alunos e 
professores do Ensino Secundário 

Abril 

Simpósio de Segurança Informática e 
Criminalidade - SimSIC 2013 

Segurança Informática e 
Criminalidade 

13  Comunidade  Maio 

Apresentação Pública dos Estágios dos 
Cursos de Artes Plásticas e Multimédia 
e Educação e Comunicação Multimédia 
em colaboração com o departamento 
de Artes, Humanidades e Desporto 

Audiovisuais e produção 
dos media 

10  Comunidade Junho/julho 

Apresentação: Nova abordagem da 
técnica de locomoção virtual “Caminhar 
no Lugar” 

Informática / Interação 
Pessoa-Computador / 
Navegação Virtual 

1 0 Docentes e alunos Fevereiro 

Workshop: Desenvolvimento de sítios 
web com usabilidade 

Informática / Interação 
Pessoa-Computador / 
Usabilidade Web 

2 0 Comunidade Abril 
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Workshop: Desenvolvimento de sítios 
web com acessibilidade universal 

Informática/Tecnologias 
de Apoio a Pessoas com 
Necessidades Especiais / 
Acessibilidade Web 

2 0 Comunidade Outubro 

Workshop “Sistemas de Informação” Informática 2 0 Alunos Maio  

Workshop “Mobile Apps 2013 Informática 3 0 Alunos, ex-alunos, comunidade, 
alunos do ensino secundário e 

profissional 

Novembro  
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II.5. 6 Departamento de Artes, Humanidades e Desporto 

 
Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 19 

Docentes a tempo parcial 32 

Pessoal Não Docente afeto ao Departamento 1 

Total 52 

 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Atividade física e sedentarismo dos adolescentes portugueses 

Estudos Anglo-Americanos 

Média-Arte Digital 

Belas-Artes na especialidade de audiovisuais 

Belas Artes na especialidade da Teoria da Imagem 

Belas-Artes Ciências da Arte 

Design 

Ciências Musicais 

Pós-doutoramento 

Doutoramento  

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

1 

1 

Educação Física e Desporto 

Estudos Cinematográficos 

Doutoramento 

Mestrado 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
Publicações, comunicações e patentes 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF 

Área 
FOS 

Docentes  
Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja fiquem 
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica 
internacional) e com referência ao IPBeja 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

813 
813 
146 

213/211 
213/211 
213/211 

 1 
1 
1 
5 
4 
4 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e 
com referência ao IPBeja 

1 
1 
1 

813 
813 

213/211 

 1 
1 
1 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação divulgação 
científica, etc.) com referência ao IPBeja nos documentos de 
suporte.  

3 
1 
1 
1 

143 
144 

213/211 
213/211 

5.3  1 
5 
4 
4 

Outras publicações: 
Explicitar: capítulos de livros 

2    

Comunicação pública com publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação divulgação 
científica, etc.) com referência ao IPBeja nos documentos de 
suporte.  

1  
3 
1 

213/211 
213/211 
213/211 

 5 

Comunicação pública com publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação divulgação 
científica, etc.) com referência ao IPBeja nos documentos de 
suporte.  

1  213/211  4 

Comunicações com publicação em livro de Atas 2   211/213  9  

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Projetos de Investigação 

 

Prestação de Serviços à Comunidade 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Quantidade Área CNAEF Área FOS Docentes  
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar 
durante 2013 

1 
1 
1 
1   
1 
1 

813/729 
813/ 729 

813 
213 

213/211 
213/211 

 1 
2 
1 
5  
4 
5  

Indicador Quantidade Área CNAEF Área 
FOS 

Docentes  
Envolvidos 

Prestação de Serviços à comunidade  1 222, 223 6.2 3 

Projeto “Tirakilos” 1 813  4 

Projeto “Informa” 1 813  3 

Carta Desportiva Municipal de Grândola 
Carta Desportiva Municipal de Serpa 

1 813  4 

Série de 12 Programas multiplataforma em parceria 
com uma rádio local “À conversa com (...) sobre artes 
plásticas” 

1 213/211  6 

Publicação de uma série de 12 infografias num Jornal 
Regional sobre o património construído 

1 213/211  3 

Pós-graduação em Animação Cultural, Turismo e Lazer 
(Protocolo com a Fundação Odemira) – preparação do 
plano de estudos e lecionação de uc’s 

1 225  1 

Intenção de desenvolvimento de uma Pós-graduação 
em Turismo e Animação (Protocolo com o Sines 
Tecnopolo) –Plano de estudos e lecionação de uc’s 

1 225  1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
 
Identificação Área Nº docentes 

envolvidos 
Nº de 
pessoal 
não docente 
envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 
alunos e/ou comunidade) - 
identificar 

Data prevista 
(mês/dia) 

Ação de formação sobre a saúde dos jovens 
-  a sexualidade nos estudantes  

142 1 1 Docentes, alunos e comunidade  4 de Dezembro 

Seminário sobre rendimento desportivo 813 4 1 Alunos e comunidade A definir 

Ação de formação sobre primeiros socorros 
e traumatologia no desporto 

813 4 1 Alunos e comunidade A definir 

Ação de formação sobre ensinos dos 
desportos de praia 

813 3 1 Alunos e docentes do curso de 
desporto 

Junho  

IX Seminário de BTT da ESE-IPBeja 813 3 2 Alunos, docentes, e Comunidade 25 de Maio 

6ª Convenção de Fitness 2013 ESE-IPBeja 813 4 1 Alunos, docentes, e Comunidade Abril  

1ºAcampamento Transfronteiriço 
ESEB/Pablo de Olavide 

813 1  Alunos e docentes do curso desporto Junho 

Itinerância “Uma floresta de textos” 
(RUL/IPBeja) 

222, 
223, 
322 

3 2 Comunidade: Bibliotecas de Ensino 
Superior e da Rede Pública, bem 

como Bibliotecas Escolares 

Agendamento dependente da 
aprovação do orçamento pela 

RUL 

Ação de voluntariado em promoção da 
leitura – PromL: Dormir com histórias 

 2 1 Alunos: Educação Básica 
Comunidade: Centro de acolhimento 

temporário “A Buganvília” 

Abril a Junho, se houver 
aprovação do orçamento pela 

RUL 

Ação de voluntariado em promoção da 
leitura – PromL: Eu conto, tu contas 

143, 
144, 
223 

2 1 Alunos: Enfermagem e Terapia 
Ocupacional 

Comunidade: Instituições parceiras 
destes cursos 

Agendamento dependente da 
aprovação do orçamento pela 

RUL 

Ilustra 6 - Projeto de edição de seis livros 
ilustrados através de uma iniciativa de 
Crowdfunding , com posterior distribuição  
de seis livros ilustrado pelas escolas do 

213/211 6 0 Alunos e docentes, todos os 
agrupamentos de escolas do Baixo 

Alentejo 

De Janeiro a Maio  
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Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

2.º Seminário sobre Indústrias Criativas 
dedicado à importância do portfólio para a 
definição de um perfil profissional e 
sistemas de financiamento (com enfoque 
no crowdfunding) 

213/211 3 0 Alunos, ex-alunos, docentes e 
profissionais das indústrias criativas  

Maio de 2013 

9.ª Edição da Iniciativa  Artshots 213/211 10  Alunos do Ensino Secundário  e dos 
cursos de licenciatura de Artes 

Plásticas e Multimédia e Educação e 
Comunicação Multimédia 

Março de 2013 

Edição da Revista Invisibilidades da Rede-
Ibero Americana de Educação Artística 

213/211 3  Comunidade Científica e Artística do 
espaço Ibero-Americano, alunos, 

professores 

Janeiro e Setembro de 2013 

Exposição Intermédia 213/211 10  Alunos e docentes do IPBeja, 
professores e alunos do ensino 

secundário 

Março de 2013 
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II.5.7 Matemática e Ciências Físicas 

Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 12 

Docentes a tempo parcial 2 

Docentes em outras situações (ex: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

1 

Total 15 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de formação em 2013 9 461 – Matemática 

462 – Estatística 

441 – Física 

142 – Ciências da 

Educação 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de formação em 2013 1 142 – Ciências da 

Educação 

Doutoramento 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantida

de 
Área 
CNAEF  

Área 
FOS  

Docentes  
Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou Scopus (inclui revistas e atas de eventos 
que se preveja fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica internacional) e com 
referência ao IPBeja 

1 462 1.1 1 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou Scopus (inclui revistas e atas de eventos 
que se preveja fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica internacional) e com 
referência ao IPBeja 

1 462 1.1 1 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou Scopus (inclui revistas e atas de eventos 
que se preveja fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica internacional) e com 
referência ao IPBeja 

2 460 1.1 1 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou Scopus (inclui revistas e atas de eventos 
que se preveja fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica internacional) e com 
referência ao IPBeja 

1 441, 142 1.3, 
5.3 

1 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou Scopus (inclui artigos em revistas, em 
atas de eventos ou outros sem não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e com referência ao 
IPBeja 

1 462 1.1 1 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação como invited speaker, palestra, 
ação divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos documentos de suporte.  

1 460 1.1 1 

 
Projetos de Investigação 

 
 
 
 

 
 
 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 1 523 2.2 1 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
Identificação Área Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de 
pessoal 

não docente 
envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, 

alunos e/ou comunidade) - 
identificar 

Data prevista 
(mês/dia) 

International Masterclasses Hands on 
Particle Physics 

441/ 142 2 
 

 
Comunidade: Alunos e Professores do 

Ensino Secundário 
2 de Março 
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II.5.8 Educação e Ciências Sociais e do Comportamento 

Recursos Humanos Nº 

Docentes a tempo integral 19 

Docentes a tempo parcial 4 

Docentes em outras situações (ex: licença de 
maternidade ou comissões de serviço) 

1 

Total 24 

 

 

Pessoal docente envolvido em processo de formação em 2013 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 

formação em 2013 

5 

2 

1 

1 

312 – Sociologia e Outros Estudos  

762 - Trabalho Social e Orientação  

311 – Psicologia 

812 – Turismo e Lazer 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 

formação em 2013 

1 311 - Psicologia Doutoramento 
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2013 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Publicação científica com referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui revistas e atas de eventos que se preveja 
fiquem registadas na ISI ou noutra base de dados 
bibliográfica internacional) e com referência ao IPBeja 

3 312  3 

Publicação científica sem referência na base de dados ISI ou 
Scopus (inclui artigos em revistas, em atas de eventos ou 
outros  não indexados a base de dados ISI ou Scopus) e com 
referência ao IPBeja 

3 
4 

312 
144 

 3 
1 

 
 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 
apresentação como invited speaker, palestra, ação 
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos 
documentos de suporte.  

3 
4 
3 

312 
143 
144 

 
 
 

3 
2 
1  

 

Outras publicações: livro 312 312  1 

 

 

Projetos de Investigação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  Docentes  
Envolvidos 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2013 1 312  1 

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra  
total ou parcialmente em 2013 

1 
1 
1 

310 
143 
144 

 
5.3 

1 
2 
1 

 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Prestação de Serviços à Comunidade 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  Docentes 
Envolvidos 

Intenção de desenvolvimento de uma Pós-
graduação em Turismo e Animação (Protocolo 
com o Sines Tecnopolo) – preparação do plano 
de estudos e lecionação de uc’s 

1 312  4 

Pós-graduação em Animação Cultural, Turismo e 
Lazer (Protocolo com a Fundação Odemira) – 
lecionação de uc’s 

Coordenação do Curso 
Preparação do plano de estudos  
Lecionação de uc’s 

1 
 

312  4 

Pós-Graduação em Intervenção Comunitária e 
Dinâmicas Locais 

Coordenação do Curso 
Preparação do plano de estudos  
Lecionação de uc’s 

1 312  6 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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Outras Atividades previstas para 2013 
 
Identificação Área Nº docentes 

envolvidos 
Nº de pessoal 
não docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não 
docente, alunos e/ou 

comunidade) - identificar 

Data prevista 
(mês/dia) 

Jornadas Caminhos da Animação 310 5  Comunidade Entre Novembro e Junho 

Colóquio Caminhos da Animação 310 5  Comunidade Maio 

Estudo de Viabilidade sobre a criação do 
Equipamento Social Ludoteka – IPBeja 
Casa 

312 1  Funcionários, Docentes e 
Alunos 

1º Semestre – até Abril 

Seminário de Serviço Social 762 10 1 Comunidade Maio 

Seminário de Gerontologia Social 312 2 1 Comunidade 2º Semestre 

CREANET – Network on Creativity in Pre-
School Education 
 
 

143   
5.3(FOS) 

2 1 
Gabinete de 

Projetos; Sector 
Aprovisionamento 

e Financeiro 

8 Educadoras (Portugal) 
2 educadoras (Alemanha) 

2 educadoras (Dinamarca) 
 

29 a 31 de Janeiro 
26 a 28de Fevereiro 

Reunião de Coordenação/Investigação do 
Projeto CREANET – em Murcia (Espanha 

143 
5.3(FOS) 

2 Idem anterior  8 a 10 de Janeiro 

CREANET – Network on Creativity in Pre-
School Education - 3ª Conferência 
Internacional (Reggio Emilia/Itália)  

143 
5.3(FOS) 

2 
2 educadoras 

Idem anterior Comunidade Internacional 12 a 15 de Junho  

CREANET – Network on Creativity in Pre-
School Education - Seminário Nacional  

143 
5.3(FOS) 

2 Idem anterior 
Secretariado 

da ESE; Gicom; 
Reprografia; 

Audio-Visuais 

Comunidade Julho – 1 dia 

Formação de professores na área da 
multideficiência 

144 2  Docentes do 1º e segundo 
ciclo e pais de alunos com 

multideficiência 

Setembro  
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II. Indicadores quantitativos globais (Departamentos) 

Em termos globais e quantitativos, estão previstas as seguintes ações: 

Quadro 5. Indicadores Quantitativos Globais para 2013 

Indicadores Nº 

Projetos de Investigação a candidatar em 2013 25 

Projetos de Investigação a decorrer em 2013 - já candidatados e cuja 
realização se prevê que decorra total ou parcialmente em 2012 

35 

Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui revistas e actas 
de eventos desde que se preveja ficarem registadas na ISI ou noutra base 
de dados bibliográfica internacional) 

 

59 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação como 
invited speaker, palestra, ação divulgação científica, etc.) com referência 
ao IPBeja nos documentos de suporte.  

 

43 

Patente registada pelo IPBeja 2 

Docentes que terminam doutoramento em 2013 26 
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III. Orçamento Previsto 

O IPBeja é financiado por verbas de transferência do Orçamento de Estado e de Receitas 

Próprias (que constitui o Orçamento Privativo). 

O quadro que se apresenta de seguida é o Orçamento de Estado para 2013 proposto pelo 

Ministério da Educação e Ciência, e já aprovado pela Assembleia da República: 

ORÇAMENTO PRIVATIVO 2013 

RECEBIMENTOS 

    ORÇAMENTO DE ESTADO 

TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO  9.733.639,00 

TOTAL DOS RECEBIMENTOS ORÇAMENTO DE ESTADO 9.733.639,00 

    RECEITAS PRÓPRIAS   

PROPINAS E TAXAS DIVERSAS 2.482.311,00 

            PROPINAS 2.367.410,00 

            TAXAS DIVERSAS 101.417,00 

            JUROS DE MORA 4.867,00 

            MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 8.617,00 

BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS 14.635,00 

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS 37.700,00 

VENDAS DE BENS E SERV. CORRENTES 415.462,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.425,00 

Sub-Total Receitas Próprias 2.963.533,00 

FEDER 182.986,00 

FEAGA 130.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 553.719,00 

TOTAL DOS RECEBIMENTOS RECEITAS PRÓPRIAS 3.700.238,00 

INVESTIMENTOS DO PLANO   
TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO 200.000,00 

FEDER 1.476.929,00 

TOTAL DOS RECEBIMENTOS ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 15.110.806,00 

PAGAMENTOS 

    ORÇAMENTO DE ESTADO   

DESPESA COM O PESSOAL 10.803.170,00 

TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTO DE ESTADO 10.803.170,00 

Quadro 8.  Oferta formativa de Cursos de 1ºciclo 
Fonte: serviços Financeiros, Presidência/IPBEJA, Novembro de 2012. 
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Fontes utilizadas 
 
Plano Estratégico do Instituto Politécnico de Beja 2010-13. Estratégia e Plano de Ação, 
IPBeja,2011 
 
Monitorização do Plano Estratégico Instituto Politécnico de Beja 2010-13, IPBeja, 2012. 
 
Planos e informação enviada para os Serviços de Planeamento e Desenvolvimento 
Estratégico por: Presidência, Direções das Unidades Orgânicas, Coordenações dos 
Departamentos, Serviços Ação Social e Serviços de Recursos Humanos (Novembro de 2012). 

 
 
 

 


