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Sumário Executivo 

À semelhança de anteriores documentos de planeamento institucional, o Plano de 

Atividades de 2015 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, tendo sempre como referencial: 

a) os alunos e a qualidade do 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.   

 

O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) visa a criação, transmissão e difusão da cultura 

e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 

investigação orientada e do desenvolvimento experimental. 

A prossecução destes objetivos é planeada tendo por base o “matching” entre a 

capacidade instalada e as necessidades da região (identificadas a partir do contacto 

continuado com todos os interlocutores), bem como, do potencial de crescimento de 

cada uma das áreas de atuação.  

No seu Plano Estratégico1, o IPBeja definiu oito (8) áreas estruturais de intervenção: a 

Agricultura e a Tecnologia Alimentar; a Água e o Ambiente; o Turismo e o Património 

(Cultural e Natural); as Tecnologias do Conhecimento e a Criatividade Multimédia; a 

Saúde e Qualidade de Vida, as Energias Sustentáveis; o Planeamento e a Intervenção 

Comunitária e, a Educação e a Formação de Adultos.  

Estes vetores de atuação direcionam e estão naturalmente relacionadas com as várias 

tipologias de atuação do IPBeja, designadamente com o ensino e a formação, a 

prestação de serviços à comunidade e a investigação científica aplicada. 

A investigação aplicada realizada está fortemente relacionada quer com, o ensino 

ministrado, em especial com as suas licenciaturas e mestrados, quer com, as áreas 

                                                 
1
 Plano Estratégico do IPBeja 2014-2017. 
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identificadas como mais relevantes para a região. A atuação do IPBeja vai, também, ao 

encontro dos objetivos regionais consignados no Plano de Ação Regional - Alentejo 

2020, na Estratégia de Especialização Inteligente do Alentejo e no Plano Operacional 

do Alentejo 2020 e para os quais contribuiu ativamente em parceria direta com a 

CCDRA, durante o ano de 2014. 

É também considerado estratégico para o IPBeja a participação em redes e consórcios 

nacionais e internacionais de entre os quais destacamos a presença no Sistema 

Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT), no Parque de Ciência e Tecnologia do 

Alentejo, do qual somos sócios fundadores, ou na Rede de Ciência e Tecnologia do 

Alentejo, da qual é vice-presidente. É um trabalho concertado e permanentemente 

ativo, desde há 5 anos a esta parte, e que une o IPBeja a vinte e uma (21) instituições 

de todo o Alentejo, em que se destacam a Universidade de Évora e os Institutos 

Politécnicos de Portalegre e de Santarém, destacando também, na nossa sub-região, a 

Lógica-EMSA, o LNEG, o COTR, o CEBAL e a ACOS. 

Para atingir as metas definidas na Estratégia 2020, foram consolidados, durante o ano 

de 2014, os laços de cooperação com todos os municípios do Baixo Alentejo e com a 

CIMBAL, com todos os municípios do Alentejo Litoral e com a CIMAL, com todas as 

escolas secundárias, profissionais e agrupamentos de escolas do Baixo Alentejo e 

Alentejo Litoral. O IPBeja faz parte ativa de vários conselhos municipais do Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral, e participa ativamente nos conselhos estratégicos 

intermunicipais do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. 

Associámo-nos, com todos os stakeholders regionais, na co-construção do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo (PEDBA), bem como, no Plano 

Estratégico do Alentejo Litoral e apostamos estrategicamente, como vetor 

fundamental de atuação para 2015, na operacionalização dos respetivos Planos de 

Ação das duas (2) Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial. Também 

colaborámos e colaboraremos na construção e na operacionalização das Estratégicas 

de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) de responsabilidade dos GAL 

regionais como é o caso das Associações de Desenvolvimento Local: Terras Dentro ou 

ESDIME. 
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A matriz de aposta do IPBeja na formação ajustada às necessidades da região, bem 

como, o desenvolvimento de investigação e da prestação de serviços nas áreas e sub-

áreas de especialização inteligente consignadas na EREI ou no PO Alentejo 2020, 

permitiram identificar oportunidade importantes de intervenção regional a consolidar 

durante o ano de 2015, como são: 

 a promoção da cultura e do ambiente empreendedor da região – quer através 

da promoção de um plano de promoção do empreendedorismo nas escolas, 

quer na dinâmica de acolhimento empresarial em parceria com os municípios; 

 a gestão dos recursos e de valorização do património ambiental; 

 a valorização dos recursos endógenos, com especial ênfase dos produtos 

tradicionais; 

 o apoio à dinâmica empresarial, com especial ênfase no setor agroalimentar. 

 

Associado aos múltiplos desafios que se colocam à atuação do IPBeja destacam-se, 

claramente, como fundamentais a cooperação com toda a comunidade com particular 

destaque com os municípios, as comunidades intermunicipais, as empresas, os núcleos 

empresariais, as associações e agências de desenvolvimento regional e local, as escolas 

e os agrupamentos de escolas, os centros de investigação, a EDIA, a ACOS. Só por via 

da concretização do que já consignado nos protocolos que une o IPBeja a cada uma 

dessas entidades será possível: 

 garantir melhores ofertas formativas, mais articuladas e com rentabilização dos 

recursos existentes, entre os quais se destacam os novos cursos superiores 

técnicos profissionais já em curso; 

 consolidar a resposta do IPBeja ao nível das dinâmicas e redes de investigação; 

 consolidar o posicionamento do IPBeja como pólo de conhecimento e de 

dinâmica favorável à promoção do empreendedorismo e do apoio às empresas. 

São estes os pressupostos de atuação fundamental assumidos para o ano de 2015 e 

assumidos neste Plano de Atividades.  

O documento estrutura-se em 3 partes: 
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 em primeiro lugar, apresenta-se o IPBeja, com referência à atual 

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

letivo (2014/2015); 

 em segundo lugar, indica-se num primeiro momento, as metas para 

2015 das intervenções estratégicas inscritas no PE 2014-2017 . 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 2015. 

 

Este Plano servirá de referência para a definição dos indicadores de desempenho 

institucionais inscritos no Quadro de Avaliação e Responsabilização do IPBeja (QUAR) 

para 2015. 
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I. O IPBeja na Atualidade 

A estrutura do IPBeja é composta pelo Presidente, órgão superior de governo e de 

representação externa do Instituto, coadjuvado por dois (2) Vice-Presidentes que 

assumem áreas de atuação diferenciadas de modo a agilizar os processos decisórios.  

Integra a Equipa de Gestão um Administrador que assume funções de gestão corrente 

do Instituto, dos serviços de ação social e coordenação de serviços.  

 

Acrescem, na atualidade, à respetiva equipa de gestão: 

 Os Pró-Presidentes (seis) com vista ao desenvolvimento e implementação de 

tarefas, projetos e atividades específicas, nomeadamente: 

 Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico;  

 Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação; 

 Pró -Presidente para a Investigação e Conhecimento  

 Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade; 

 Pró-Presidente para a Exploração Agrícola; 

 Pró-Presidente para as Relações Internacionais. 

 Os Diretores e os Sub-diretores de cada uma das Unidades Orgânicas de Ensino 

e Investigação que integram o IPBeja. 

O IPBeja é composto pelas seguintes Unidades: 

 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; 

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 Saúde2. 

                                                 
2
 Classificações de acordo com os códigos da Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF). 
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 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): 

Os Serviços de Ação Social (SAS) que têm por fim a execução da política de ação social 

superiormente definida, de modo a proporcionar aos estudantes melhores condições 

de estudo, através de apoios e serviços. No âmbito das suas atribuições, compete aos 

SAS, nomeadamente: 

a) Atribuir bolsas de estudo; 

b) Promover a criação, manutenção e funcionamento das residências, 

refeitórios e bares; 

d) Promover o estabelecimento de protocolos com a comunidade, a fim de 

facilitar o acesso dos estudantes a benefícios resultantes dos mesmos; 

e) Promover a criação, manutenção e funcionamento de serviços de 

informação, de reprografia, de apoio bibliográfico e de material escolar; 

f) Apoiar as atividades desportivas e culturais; 

g) Conceder a estudantes auxílios de emergência, apoio excecional, em 

numerário ou em espécie, para acorrer a situações não previstas e de 

emergência que se enquadrem nos objetivos da ação social no ensino superior; 

h) Apoiar a integração dos estudantes na vida ativa. 

No desempenho das suas atribuições, os SAS mantêm, através dos respetivos órgãos, 

permanente diálogo com o Provedor do Estudante e com as Associações de 

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

Orgânicas.  

Departamentos 

Artes, Humanidades e Desporto 

Biociências 

Ciências Empresariais 

Educação Ciências Sociais e do Comportamento 

Engenharia 

Matemática e Ciências Físicas 

Saúde 

Tecnologias e Ciências Aplicadas 

Tabela 1. 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 1). 
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De forma resumida, a lógica organizacional assumida no IPBeja é a descrita no seguinte Organograma (Figura 1): 

 
 
 
 

Figura 1. Organograma do IPBeja 
Fonte Presidência do IPBeja/GiCom, 2015. 
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Recursos Humanos 

O IPBeja comporta na sua estrutura um total de 336 colaboradores repartidos pelos 

vários Serviços Centrais e pelas suas Unidades Orgânicas. Conta atualmente com 195 

docentes3, distribuídos da seguinte forma: 

 61% do total de carreira (correspondente 110 professores adjuntos, sendo 12 

especialistas e a 9 professores coordenadores, sendo 1 especialista);  

 10% do total na situação de equiparados (20 docentes equiparados a 

assistentes – 1 especialista); 

  27% do total são professores convidados (18 docentes como professores 

adjuntos convidados, sendo 8 especialistas, 33 como assistentes convidados e 

2 professores requisitados, ambos especialistas); 

 1% do total são assistentes (2 assistentes); 

 1% do total são professores visitantes(2). 

 

Do total de docentes, 79 (41%) possuem Doutoramento, 80 (41%) detém o grau de 

mestre e 36 (18%) são licenciados4. Atualmente, 40 docentes (21% do total) 

encontram-se em processo de formação – 38 doutorandos e 2 mestrandos.  

O quadro de Pessoal não docente5 é constituído por 141 pessoas, distribuídos pelas 

seguintes categorias: 

 Administrador e Técnicos Superiores (26%) 

 Assistentes Técnicos (37%);  

 Assistentes Operacionais (28%);  

 Especialistas e Técnicos de Informática (9%) 

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

diploma superior, licenciatura, mestrado e doutoramento (41%) e ensino secundário 

(26%), sendo, os restantes portadores de diploma ao nível do 3ºCiclo do EB (15%) e 1º 

e 2ºciclos do EB (ambos com 9%). 

 

                                                 
3
 Fonte: Serviço de Recursos Humanos/IPBeja, Novembro de 2014. 

4
 De referir que a generalidade destes docentes são especialistas contratados para lecionar módulos ou uc’s 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).  
5
 Fonte: Serviços de Recursos Humanos/IPBeja, Novembro de 2014. 
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Oferta formativa 

A Oferta Formativa do IPBeja integra no presente ano letivo (2014/15) cursos de 1.º 

ciclo, pós-graduações e pós-licenciaturas, cursos de 2.º ciclo, cursos de Especialização 

Tecnológica (CET), Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 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 1.º ciclo 

No atual ano letivo, 2014/15, o IPBeja integra 14 cursos de 1.º ciclo, em diferentes 

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

 

Ano letivo 2014/15 

Agronomia  

Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

Engenharia do Ambiente 

Artes Plásticas e Multimédia 

Desporto 

Educação Básica 

Educação e Comunicação Multimédia 

Serviço Social  

Enfermagem  

Engenharia Informática  

Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral) 

Terapia Ocupacional 

Turismo 

Solicitadoria (em regime presencial e de ensino a distância) 
Tabela 2. Oferta formativa de Cursos de 1ºciclo 

               Fonte: Presidência/IPBeja, a 12 Dezembro de 2014 
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Pós-Licenciaturas e 2ºciclo  

A oferta formativa em curso para o ano letivo de 2014/2015 ao nível das Pós-

Graduações, Pós-Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados é constituída por: 

 

Ano letivo 2014/15 

Pós-Licenciaturas 

Enfermagem Comunitária  

Pós-Graduações 

Contabilidade e Finanças 

Mestrados (2.º ciclo) 

Atividade Física e Saúde Escolar 

Engenharia Alimentar  

Engenharia do Ambiente  

Agronomia  

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

Psicogerontologia Comunitária 

Educação Especial – Especialização no Domínio Cognitivo-Motor  

Engenharia de Segurança Informática 

Segurança e Higiene no Trabalho 
Tabela 3. Oferta formativa de Pós-Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados (2.ºciclo) 

Fonte: Presidência/IPBeja, a 12 Dezembro de 2014 

 
Cursos de Especialização Tecnológica 

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

presente ano letivo. 

 

Ano letivo 2014/15 

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 
Tabela 4. Oferta formativa CET’s 

Fonte: Presidência/IPBeja, a 12 Dezembro de 2014. 
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Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

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

ano letivo. 

 

Ano letivo 2014/15 

Viticultura e Enologia 

Som e Imagem 

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 
Tabela 5. Alunos por tipo de oferta formativa 

Fonte: Presidência/IPBeja, a 12 de Dezembro de 2014 

Alunos 

No atual ano letivo, existem 2.437 alunos inscritos no IPBeja nas diferentes ofertas 

formativas, repartidos da seguinte forma: 

 

 Nº de alunos 

Licenciatura 1893 

Mestrado/2.ºciclo 299 

Pós-Licenciatura Matrículas a decorrer 

Pós-graduação 18 

Cursos de Especialização Tecnológica 227 

Cursos Técnico Superiores Profissionais Matrículas a decorrer 
Tabela 6. Alunos por tipo de oferta formativa 

Fonte: Presidência/IPBeja, a 12 de Dezembro de 2014 
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II. Atividades Previstas para 2015 

II.1 Opções Estratégicas inscritas no Plano Estratégico 2014-17 e Metas para 2015 
 

As intervenções estratégicas consignadas no Plano Estratégico do IPBeja para 2014-17 

(PE 2014-17) vão em continuidade com o trabalho concretizado através do anterior 

Plano Estratégico (2010-2013) e, simultaneamente, operacionalizam novos campos de 

ação. Das quarenta e duas (42) intervenções que se apresentam:  

 vinte e quatro (24), estavam anteriormente inscritas no PE 2010-13 e, 

dada a sua natureza estrutural, mantêm-se na atualidade em 

funcionamento, 

 dezoito (18) novas Intervenções foram criadas para o PE 2014-17. 

 A par do trabalho planeado para dar provimento ao definido em sede de PE 2014-17 

todo o esforço premente concorre para:  

 Reforçar a qualidade da oferta formativa ministrada de acordo com as 

exigências de Avaliação e Acreditação da Oferta Formativa do Ensino 

Superior emanadas pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino 

Superior; 

 Encontrar soluções que possam dar resposta aos constrangimentos 

conjunturais que se colocam ao normal funcionamento do IPBeja, em 

concreto ao nível dos recursos financeiros; 

 Requalificar os espaços e equipamentos; 

 Reforçar a capacidade de investigação e desenvolvimento aplicado de 

acordo com áreas estratégicas de formação; 

 Afirmar o ensino superior, em concreto o IPBeja, enquanto motor 

imprescindível para o desenvolvimento regional/nacional. 

Apresentam-se, em seguida, os Eixos, os Domínios, as Intervenções Estratégicas 

consignadas no PE 2014-17 e as metas a alcançar, respetivamente, para 2015 (Cf. 

Tabela 7). 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

I. Qualidade 
Reconhecida no 
ensino e 
Aprendizagem 

I. 1. Aprendizagem ligada ao Emprego 
e ao Empreendedorismo 

I.1.1. Consolidar o Observatório da empregabilidade e inserção 
profissional dos diplomados 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo Coordenador do Centro de Transferência do Conhecimento (José Pires 
dos Reis) 

I.2. Educação e formação ao longo da 
vida 
 

I.2.1. Criar uma Unidade de educação e formação ao Longo da Vida Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

I.2.2. Implementar o Projeto Educa em Rede Manuel Masseno 

I.2.3. Reforçar a aposta no Centro de línguas e culturas Coordenadora do Centro de Língua e Culturas (Maria João Cordeiro) 

I.3. Atração de novos clientes I.3.1. Implementar o plano de cooperação estratégica com escolas e 
centros de formação 

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

I.3.2 Conceção do plano de ação do processo de implementação dos 
cursos técnicos superiores profissionais 

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

I.4. Aposta estratégica na investigação 
aplicada 

I.4.1. Certificar os laboratórios Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 
I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação no sistema regional 
de transferência de tecnologia e da dinâmica de inovação científica 
subjacente à estratégia 2020 

Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 
(Sandra Saúde) 

I.5. Consolidar o Processo de Bolonha I.5.1. Formar o corpo docente em metodologias ativas de ensino 
aprendizagem 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

I.6. Consolidar a marca IPBeja 
associada à qualidade de intervenção 
nas áreas de atuação estratégica 

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
I.6.2. Elaborar o plano de comunicação 2014/2017 Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

I.6.3. Implementar um sistema que permita consolidar a qualidade 
dos conteúdos institucionais difundidos 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

I.6.4. Desenvolver, de acordo com o eixo de comunicação, o 
conjunto de suportes e canais de comunicação de apoio aos  
projetos estruturantes 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
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EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

II. Promover a 
Inovação 

II. 1. Desenvolver de Dinâmicas de 
Sustentabilidade 

II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial Maria do Sameiro Masseno 

II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola Pró-Presidente para Exploração Agrícola (António Nunes Ribeiro) 

II.2. Na Relação com a comunidade II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

II.2.3. Desenvolver um plano de ação para a conceção de uma estrutura 
de apoio à mediatização de conteúdos digitais em parceria com media 
partners regionais 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

III. O IPBeja 
como Centro de 
Conhecimento, 
boas Práticas e 
melhores 
Tecnologias 
Disponíveis 

III.1. Sustentabilidade da 
Investigação 

 
III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação 

 
Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

IV. 
Funcionamento 
do IPBeja como 
Comunidade 
Aberta, 
Solidária, 
Participativa e 
Coerente 

IV.1. Dimensão do IPBeja IV.1.1. Promover o apoio social para a integração do estudante Ana Isabel Fernandes 
IV.1.2. Promover o sucesso educativo e prevenção do abandono escolar Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

Presidente do Conselho Pedagógico (João Portugal) 
IV.1.3. Intervir na comunidade - Observatório das dinâmicas do 
envelhecimento no Alentejo 

Coordenadora do ODEA-IPBeja (Maria Cristina Faria) 

IV.2. Dimensão Cultural do IPBeja IV.2.1. Reforçar o projeto IPBeja Cultura Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
IV.2.2. Associar o IPBeja à promoção do cante alentejano José A. Orta 

IV.3. Dimensão Ambiental  
 

IV.3.1. Avaliar a eficiência energética dos edifícios do campus do IPBeja Nuno Rosário 
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Tabela 7. Eixos, Domínios e Intervenções do PE 2014-17 

Fonte: SPDE/IPBeja, 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

V. Promover a 
Cultura e 
Identidade 
Institucional, 
suportada por um 
Modelo de 
Transversalidade 

V.1. Dinâmica e Funcionamento Organizativo 
em Conformidade com o Modelo Estatutário 

V.1.1. Rever os estatutos do IPBeja, promovendo a reflexão 
pública acerca da organização institucional/dinamização de 
fóruns de discussão 

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

V.1.2. Apoiar a criação de uma estrutura representativa do 
pessoal não docente 

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 
V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão Vice-Presidente do IPBeja (Isidro Féria)   
V.1.5. Consolidar o protocolo institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

V.2. Consolidar a cultura de avaliação V.2.1. Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho 
docente 

Presidente do IPBeja (Vito Carioca) 
Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.2.2. Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho do 
pessoal não docente (SIADAP 3) 

Presidente do IPBeja (Vito Carioca) 
Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.2.3. Monitorizar a implementação das recomendações da 
EUA 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

VI. Reforçar a 
Internacionalização 
num Contexto de 
Diversificação e 
Qualidade 

VI.1. Estratégia de Internacionalização VI.1.1 Consolidar a mobilidade internacional de colaboradores 
não docentes, docentes e estudantes 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.2. Reforçar a cooperação ibérica, nomeadamente ao nível 
de programas doutorais 

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 
VI.1.4. Realizar o encontro COM Culturas Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 
VI.1.5. Cooperação com a Sul-América Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 
VI.1.6. Estudar a viabilidade da instalação de um centro de 
cooperação e formação do IPBeja, em Moçambique, em 
parceria com instituições locais 

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
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II.2 Atividades a desenvolver pelos Serviços de Ação Social (SAS) 
 

O presente Plano de Atividades dos Serviços de Acão Social do Instituto Politécnico 

de Beja assenta num modelo que implica uma maior responsabilização aos 

diferentes níveis organizacionais, desde o topo até às unidades de base, com base na 

definição de objetivos em cascata segundo a hierarquia de responsabilidade.  

1. Reforço das medidas de ação social, nomeadamente através da atribuição 

das bolsas de mérito social, no âmbito do protocolo celebrado com o Banco 

Santander. 

2. Pretende-se alargar a prestação de serviços psicológicos aos estudantes e 

ainda reforçar da oferta de serviços de saúde e bem-estar com especial 

atenção para o apoio aos estudantes com necessidades educativas. 

Incentivar a dinamização de ações destinadas à promoção de hábitos e 

comportamentos saudáveis. 

3. Consolidação de uma cultura da qualidade assente em práticas sistemáticas 

de autoavaliação e avaliação externa.  

4. Automação de processos designadamente o desenvolvimento de plataforma 

informática de suporte à gestão de alojamento. 

5. Atualizar as informações disponíveis no site dos SAS; 

6. Atualizar as informações disponíveis no site dos SAS em língua inglesa com 

vista á plena divulgação das suas atividades, em particular junto dos 

estudantes de mobilidade internacional. Esta atividade será complementada 

com a organização e participação dos SAS em atividades de receção aos 

novos estudantes estrangeiros.  

7. Conhecimento proactivo das necessidades e interesses da comunidade 

académica;  

8. Acessibilidade e oportunidade dos serviços prestados;  

9. Qualidade percebida dos serviços prestados (confiabilidade, capacidade de 

resposta, segurança, empatia e elementos tangíveis);  

10. Eficácia da comunicação com as partes interessadas/stakeholders; 



 

 
 

19 
 

11. Maior aposta nos serviços de ação social como instrumento de combate ao 

abandono escolar; 

12. Reconhecimento internacional o que possibilita uma maior atração de 

estudantes, docentes e investigadores estrangeiros requerendo serviços de 

apoio (nomeadamente, alimentação, alojamento, saúde e desporto) de 

melhor qualidade; 

13. Qualidade percebida dos serviços de alimentação, alojamento, saúde e 

desporto avaliada como positiva; 

14. Melhorar os espaços das residências de estudantes, nomeadamente dar a 

possibilidade aos residentes de poderem confecionar alimentos. 

 

Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPP) 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

 

 

 

 

 

 

Serviços de 

Consulta  

1- Avaliação e 
aconselhamento psicológico; 
2- Avaliação e 
aconselhamento vocacional; 
3- Aconselhamento de 
carreira; 
4- Aconselhamento sobre 
sexualidade e 
comportamentos de risco; 
5- Aconselhamento sobre 
consumos de estupefacientes 
e outros, comportamentos 
aditivos.  
6- Aconselhamento sobre 
comportamento alimentar – 
Anorexia e Bulimia; 
7- Aconselhamento sobre 
violência no namoro e 
práticas de prostituição;   
8- Apoio sobre técnicas e 
métodos pedagógicos 
facilitadores da 
aprendizagem;  
9- Apoio psicológico de 
suporte na disfunção 
emocional, familiar e social. 

Aumentar os níveis de bem-
estar subjetivo dos discentes; 
Diagnosticar quadros clínicos 
crónicos e/ou agudos; 
Compensar emocionalmente 
quadros clínicos; 
Referenciar para os serviços de 
saúde competentes, se 
necessário; 
Apoiar os alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais; 
Apoiar os alunos com 
Deficiência; 
Apoiar alunos com doenças 
crónica degenerativas, 
Apoiar quadros de violência 
física e psicológica; 
Apoiar os alunos em mobilidade 
ou PALOP’s; 
Favorecer a qualidade de 
adaptação dos alunos; 
Prevenir o abandono escolar; 
Prevenir o insucesso 
académico. 

 
 
 
 
 
 
 
500 
Participantes 

 
Projeto: 
“Descobre-te, 
sem riscos ”  
 
Formação de 
Monitores 
para a 

 
10- Campanha de Rastreio do 
VIH/SIDA  

Sensibilizar para o autocuidado 
em saúde; 
Prevenir o VIH/SIDA; 
Referenciar os casos positivos 

para os serviços de saúde 
competentes. 

500 
Participantes 
 
6 Técnicos 
envolvidos, em 
parceria com o 
GAPP 
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Prevenção do 
VIH – Sida 
(metodologia 
Interpares). 

 
11- Curso de Educação Sexual 
e Reprodutiva para 
Voluntários. 

Formar/Capacitar jovens 
voluntários para a disseminação 
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 Voluntários 
envolvidos 
(pares) 
 
3 Técnicos 
envolvidos, em 
parceria com o 
GAPP 

12- Campanhas de 
sensibilização e informação 
em educação sexual e 
reprodutiva durante as festas 
académicas (distribuição 
gratuita de contracetivos de 
barreira (masculinos e 
femininos)  
13- Aconselhamento em 
saúde sexual e referenciação 
para consulta de Planeamento 
familiar. 

Prevenir comportamentos 
sexuais de risco; 
Aconselhar para a saúde 
sexualidade responsável; 
Referenciar aos serviços de 
saúde competentes. 

1000 
Participantes 
 
 3 Técnicos 

Envolvidos, 
em parceria 
com o 
GAPP 

25 Voluntários 
Envolvidos 
(pares) 

13-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. 

2500 
Participantes 

Projeto 
“Orienta-te, 
sem 
consumos” 
 
Formação de 
Monitores 
Prevenção 
dos 
Consumos 
Aditivos 
(metodologia 
Interpares). 
 
 

14-Curso de Formação para a 
Prevenção de Consumos 
Aditivos e Minimização de 
Riscos, para Voluntários. 

Formar/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 Voluntários 
envolvidos 
(pares) 
 
3 Técnicos 
envolvidos, em 
parceria com o 
GAPP 

15-Campanha de prevenção 
de consumos e minimização 
dos riscos durante as festas 
académicas. 
 

Prevenir consumos; 
Diminuir o risco associado aos 
consumos (p. ex. o risco 
rodoviário); 
Aconselhar para a Saúde; 
Referenciar aos serviços de 
saúde competentes, sempre 
que se justifique.  

1000 
Participantes 
3 Técnicos 
envolvidos, em 
parceria com o 
GAPP 
25 Voluntários 
Envolvidos 
(pares) 

 
Projeto 
“Marketing 
Social ” 
 
 

16-Marketing Social do GAPP 
 

Criação de uma brochura de 
divulgação; 
Atualização dos conteúdos 
disponíveis no Site Oficial, 
 

O Universo da 
comunidade 
académica. 
1 Técnico do 
GICOM, em 
parceria com o 
GAPP; 
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17-Apresentação dos 
conteúdos funcionais do 
GAPP. 

Divulgar o Gabinete e serviço 
que presta; esclarecer dúvidas; 
Participação em ações de 
formação e “aulas abertas” 
Definir os circuitos de 
comunicação e sinalização ao 
Gabinete. 
Definir a metodologia de 
articulação  

 
 

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

 
 
 
Projeto “ 
Sucede-te, 
com 
sucesso”. 
 
Preparação 
dos discentes 
para o mundo 
laboral 

 
 
18-Workshop Preparação 
para Processos de Seleção e 
Recrutamento Futuros. 

 
 
Preparar os discentes para 
processos de recrutamento e 
seleção futuros; 
Promover a adaptação à 
realidade do mercado de 
trabalho. 
Fornecer instrumentos práticos 
sobre: 
Elaboração da carta de 
apresentação a um posto de 
trabalho; 
A elaboração do Curriculum 
Vitae; 
A situação de entrevista de 
emprego. 
 

 
 
Todas as turmas 
de último ano 
de licenciatura. 
 
Todos os 
coordenadores 
de curso 
 
1000 
Participantes 

 
Parceria de 
trabalho com 
o Gabinete da 
Qualidade. 
 

 
19-Participação na Análise 
Qualitativa da Variável 
Sucesso Acadêmico.   
 
 
 

 
Análise qualitativa de 
questionários aplicados aos 
alunos pelo Gabinete da 
Qualidade.  

O universo dos 
alunos que se 
matriculam no 
1º ano 
 
O universo dos 
alunos 
que transitam 
para o 2º ano. 

Tabela 8.Atividades do GAAP 
Fonte: SAS, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Avaliação e aconselhamento Psicológico             

2-Avaliação e Aconselhamento Vocacional             

3-Aconselhamento de Carreira             

4-Aconselhamento sobre sexualidade e 
comportamentos de risco 

 

            

5-Aconselhamento sobre consumos de 
estupefacientes e comportamentos aditivos  

            

6-Aconselhamento sobre comportamento 
alimentar – Anorexia e Bulimia 

            

7-Aconselhamento sobre violência no namoro e 
práticas de prostituição 

            

8-Apoio sobre técnicas e métodos pedagógicos 
facilitadores da aprendizagem 

            

9-Apoio psicológico de suporte na disfunção 
emocional, familiar e social 

            

10-Campanha de Rastreio do VIH/SIDA             

11-Curso de Educação Sexual e Reprodutiva 
para voluntários 

            

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

            

13-Serviço de Apoio à Sexualidade             

14-Curso de Prevenção de comportamentos 
sexuais de risco para Monitores. 

            

15-Campanha de prevenção de consumos 
aditivos e Minimização de riscos para Monitores 

            

16-Marketing Social do GAPP             

17-Apresentação dos conteúdos funcionais do 
GAPP. 

            

18-Workshop Preparação para Processos de 
Seleção e Recrutamento Futuros 

            

19-Participação na Análise Qualitativa da 
Variável Sucesso Acadêmico  
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Gabinete de Alimentação 
 

Intervenções Ações Objetivos 

 
 
Serviços de 
Consulta 

 
 
1-Avaliação e 
Aconselhamento alimentar  
 

 Aumentar os níveis de bem-estar dos alunos 
e/ou funcionários do IPBeja; 
Prevenir doenças do comportamento alimentar 
(anorexia, bulimia e obesidade); 
Favorecer a qualidade de adaptação dos alunos 
Erasmus e PALOP’s, no que diz respeito à 
alimentação; 
Apoiar os alunos com necessidades alimentares  
especiais. 

 
Dinamização de 
atividades 
relacionadas com 
a prática de uma 
alimentação 
saudável  

2-Gabinete de Alimentação e 
GAAD 

Promover a alimentação saudável e a Prática 
Desportiva em meio laboral para os 
funcionários e docentes do IPBeja; 
Colaborar com os alunos do IPBeja em 
atividades por eles dinamizadas (seminários, 
Workshops, tertúlias). 
 

 
 
Semana 
“Aprender a fazer 
uma alimentação 
saudável” (nome 
provisório) 
 
 
 

3-Gabinete de Alimentação, 
GAAD e Universidade Sénior, 
Escolas EB2,3 de Beja 
 
4-Workshops sobre: 
-Como fazer uma 
alimentação saudável 
- Culinária saudável 
- Doenças associadas a uma 
má alimentação  
- atividades de exercício 
físico 

Prevenir comportamentos de risco associados à 
má alimentação e à falta de exercício físico; 
Sensibilizar os alunos para a importância de 
uma alimentação saudável ao longo da vida. 

Apresentação do 
Gabinete e dos 
serviços 
associados aos 
novos alunos  
 
 

5-Acolhimento aos alunos - 
Sessão de Apresentação do 
Gabinete 

Divulgar o Gabinete e os serviços que presta; 
Esclarecer dúvidas; 
Aconselhar. 

Controlo de 
qualidade do 
refeitório e bares 
do IPBeja 

6-Auditorias ao refeitório e 
bares do IPBeja  

Verificação do cumprimento das regras legais 
obrigatórias no que diz respeito à higiene dos 
géneros alimentícios; 
Verificação do cumprimento do disposto nos 
cadernos de encargos dos diferentes locais 
(refeitório e bares). 

Tabela 9.Atividades do Gabinete de Alimentação  
Fonte: SAS, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Avaliação e Aconselhamento alimentar              

2-Gabinete de Alimentação e GAAD             

3-Gabinete de Alimentação, GAAD e 
Universidade Sénior, Escolas EB2,3 de Beja 

            

4-Workshops sobre: 
-Como fazer uma alimentação saudável 
- Culinária saudável 
-Doenças associadas a uma má 
alimentação  
- Atividades de exercício físico 

            

5-Acolhimento aos alunos - Sessão de 
Apresentação do Gabinete 

            

6-Auditorias ao refeitório e bares do IPBeja             
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Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva  
 

 
Intervenções 

Ações Objetivos 
Metas 

Ex: nº de alunos 
envolvidos 

1. Apoio à 
Organização e 
desenvolvimento 
de atividades e 
eventos 
desportivos 
 

1.1 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, funcionários e entidades externas; 
- Realizar eventos desportivos como objetivo de promoção da prática desportiva 
apostando em dias e meses temáticos; 
- Colaborar na organização da receção aos novos alunos do IP Beja, permitindo uma 
melhor integração e conhecimento das unidades orgânicas do IP Beja e 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. 

100 

1.2 Dia da Actividade Física do IPBeja 50 

1.3 Dia Mundial da Saúde 50 

1.4 GAAD Outdoor Adventures 30 

1.5 Encontro Ibérico 2015 30 

1.6 Dia Mundial da Criança 50 

1.7 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. 

100 

1.8 Torneio Semestre – Basquetebol 20 

1.9 Torneio Semestre – Voleibol 24 

1.10 Torneio Semestre – Futebol 50 

1.11 Taça IP Beja  - Futsal 150 

1.12 Taça IP Beja - Voleibol 24 

1.13 Taça IP Beja - Basquetebol 20 

1.14 Torneios Escada 20 

1.15 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. 

50 

2. Dinamização, 
implementação e 
desenvolvimento 
de atividades 
físicas e 

2.1 Bora Lá Mexer – Núcleo de Fitness - Desenvolver programas de promoção das atividades desportivas para a comunidade do 
IP Beja (alunos, docentes e discentes), de acordo com a procura existente, adotando 
programas de referência ao nível das boas práticas. 
- Realizar um inquérito aos hábitos e práticas desportivas dos novos estudantes do IP 
Beja, no ato da matrícula; Realizando simultaneamente um estudo sobre a motivação 

50 

2.2 Bora Lá Mexer – Núcleo de 
Multiactividades 

50 

2.3 Bora Lá Mexer – Núcleo de 
Caminha/ Marcha/ Atletismo 

1 
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desportivas (necessidades, interesses e hábitos), dos estudantes para a prática desportiva no IPBeja. 
Promover a prática desportiva em meio pós-laboral para os discentes e docentes do IP 
Beja; 
Conceber e desenvolver novas atividades desportivas em função dos estudos de procura 
das motivações e sugestões dos utentes desportivos. 
Promover a atividade ao ar livre como forma de prática da atividade física. 
- Promover e criar condições para a prática de atividade física de caracter regular. 

2.4 Bora Lá Mexer – Ginástica Sénior 
- Colaborar com a Universidade Sénior na prática da atividade física da 3ª Idade; 
- Promover a qualidade de vida e bem-estar de populações especiais 40 

2.5 Bora Lá Mexer – Programa Saudável 

- Promover bons hábitos alimentares à comunidade do IPBeja (alunos, docentes e 
discentes); 
- Promover o hábito da atividade física e desportiva da comunidade do IPBeja e 
população da cidade de Beja. 

15 

3. Apoio às 
Atividades 
Desportivas 
Federadas 

3.1 FADU - IP Beja Futsal 
- Coordenar a representação do IPBeja através do Desporto, quer em atividades 
federadas ou atividades não formais. 
- 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. 
- Apoiar a participação do IPBeja 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 IPBeja nas atividades desportivas federadas inseridas em 
diferentes associações (AFB, JDB, …).  

18 

3.2 FADU – IP Beja Futsal Feminino 10 

3.3 FADU – Outras modalidades 50 

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

4.1 Ação de Formação de Futsal 
- Promover a organização de congressos, jornadas, seminários, palestras, workshops, 
relacionados com a atividade física e desportiva. 
- Apostar na formação relacionada com o Desporto, na comunidade do IPBeja. 
- Divulgar e favorecer a participação dos estudantes em congressos, jornadas, seminários, 
palestras, contribuindo para a formação desportiva socioprofissional do aluno. 

50 

4.2 Jornadas Técnicas 100 

4.3 Outras 50 

 
Tabela 10.Atividades do Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva 

Fonte: SAS, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações  

 
Ano / Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Receção ao Aluno             

1.2 Dia da Actividade Física do IPBeja             

1.3 Dia Mundial da Saúde             

1.4 GAAD Outdoor Adventures             

1.5 Encontro Ibérico              

1.6 Dia Mundial da Criança             

1.7 Torneios Semana Académica             

1.8 Torneio Semestre Basquetebol             

1.9 Torneio Semestre Voleibol             

1.10 Torneio Semestre Futebol             

1.11 Taça IP Beja Futsal             

1.12 Taça IP Beja Voleibol             

1.13 Taça IP Beja Basquetebol             

1.14 Torneios Escada             

1.15 Encontros Desportivos             

2.1 Bora Lá Mexer – Núcleo de Fitness             

2.2 Bora Lá Mexer – Núcleo de Multiactividades             

2.3 Bora Lá Mexer – Núcleo de Caminha/Marcha/Atletismo             

2.4 Bora Lá Mexer – Núcleo de Ginástica Sénior             

2.5 Bora Lá Mexer – Programa Saudável             

3.1 IP Beja Futsal - FADU             

3.2 IP Beja Futsal Feminino             

3.3 Outras Modalidade – FADU, Associações Distritais             

4.1 Ação de Formação de Futsal             

4.2 Jornadas Técnicas             

4.3 Outras Ações             
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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) 

Recursos Humanos: Pessoal não docente afeto: 3 
 
Intervenções Ações Objetivos Metas 

Receção aos 
novos alunos 

1-Desenvolver em articulação com a 
associação de estudantes e comissões 
TC&P dos cursos, ações de acolhimento e 
acompanhamento dos novos alunos; 
 
2-Implementar o sistema de tutoria a 
grupos de 5-7 novos alunos, realizado por 
docentes 

Facilitar a 
integração dos 
novos alunos 
Acompanhar e 
monitorizar a sua 
adaptação á 
instituição e à 
cidade 

Reduzir em 10% 
a taxa de 
abandono 

Promoção da 
integração 
dos 
diplomados 
no mercado 
de trabalho 

3-Realização de workshops, seminários, 
colóquios que permitam o contacto entre 
alunos, diplomados e empregadores; 
 
4-Realização de um workshop sobre a 
temática “Agricultura, agro-indústria e 
Ambiente”, com a participação de 
empresários estrangeiros a trabalhar na 
região  

Aumentar a taxa 
de 
empregabilidade 
dos diplomados 
Divulgar junto dos 
empresários os 
perfis de formação 
disponibilizados 
pela ESA 

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

Ingresso dos 
alunos na ESA 

5-Realização de ações de divulgação junto 
das escolas profissionais e secundárias 
(em colaboração com o GICOM); 
6-Promoção e realização de minicursos 
destinados aos alunos do ensino 
secundário; 
7-Estabelecer protocolos de cooperação 
com escolas profissionais e 
desenvolvimentos de cursos conjuntos 
(CTeSp e/ou CET´s; cursos de formação de 
curta duração e especializados); 
8-Realização de Dias Abertos na ESA (para 
alunos das escolas secundárias e 
profissionais; para encarregados de 
educação e respetivas associações); 
9-Projeto Ciência à Mão de Semear; 
10-Participação na FUTURÁLIA e outras 
feiras das profissões  

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

Dinamização 
da I&D ao 
nível das 
Ciências 
Agrárias, 
Agroalimentar 

11-Seminário para divulgação de projetos 
de I&D realizados e em execução no IPB, 
no âmbito das ciências agrárias, 
agroalimentar e ambiente, e divulgação de 
resultados; 
12-Apresentação de uma candidatura ao 

Promoção da 
investigação 
desenvolvida na 
ESA 

Aprovação de 1 
projeto de 
I&D&T 
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e Ambiente Sistema de Incentivos à I&DT 
13-Seminários/Workshops temáticos 
associados às áreas de ensino e 
investigação da ESA – Jornadas Técnicas 
3A´s; 

 
 
 
6 eventos 

Promoção da 
cooperação 
com o tecido 
empresarial 

14-Colaboração com a ACOS na 
organização do Campo da feira/Ovibeja 
2014; 
15-Criação de um gabinete de estudos e 
serviços nas áreas da agricultura, indústria 
alimentar e ambiente para apoio às 
decisões dos agricultores/empresários; 
16-Cursos de formação de curta e média 
duração, em colaboração com o tecido 
empresarial, e em resposta ás solicitações 
apresentadas; 
17-Realização de Dia Aberto na ESA para 
empresas e empregadores (Jornadas 
Técnicas); 
18-Implementação de novas tecnologias e 
metodologias de apoio ao setor produtivo 
da região, no âmbito da prestação de 
serviços ; 
19-Apresentação de novas propostas de 
formação, de nível superior, enquadradas 
nas necessidades identificadas para a 
região e envolvendo os parceiros 
(empresas e instituições diversas); 

Divulgação das 
ações de formação 
e investigação 
desenvolvidas na 
ESA 
Desenvolvimento 
da prestação de 
serviços 
Promover a 
formação ao longo 
da vida; cursos 
direcionados para 
técnicos e 
agricultores 
Promover as 
atividades da ESA 
Fortalecer relação 
existente entre a 
ESA e as entidades 
empresariais 

 
 
 
Realizar 2 cursos 
de formação 
para 
empregados, em 
parceria com as 
empresas 
 
 
 
 
Aumentar em 
10% a prestação 
de serviços  
Submissão de 2 
novos CTeSP e 
de uma nova 
licenciatura à 
tutela  
 

Melhora da 
qualidade de 
ensino 

20-Dar continuidade e incrementar a 
articulação das diferentes UC’s do curso 
21-Dar continuidade e incrementar a 
articulação do trabalho e das provas de 
avaliação a realizar pelos estudantes de 
cada curso em cada semestre; 
22-Organização de workshops, seminários 
e colóquios por curso com a participação 
de profissionais das respetivas áreas 
23-Realização de Aulas Abertas, dedicadas 
a temáticas específicas das áreas de 
formação e com a participação de 
oradores convidados; 
24-Organização de jornadas internas com 
apresentação dos trabalhos dos alunos; 
25-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 os 
trabalhos 
desenvolvidos 
pelos alunos 
Identificar 
necessidade de 
perfis profissionais 
a nível regional 
Definir novos perfis 
de formação em 
função das 
necessidades do 
tecido empresarial 

Melhorar o 
sucesso escolar  
Reduzir o 
abandono 

Tabela 11. Atividades da ESA 
Fonte: Direção da ESA, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

            

2-Implementar o sistema de tutoria a 
grupos de 5-7 novos alunos, realizado 
por docentes 

            

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

A definir 

4-Realização de um workshop sobre a 
temática “Agricultura, agro-indústria e 
Ambiente”, com a participação de 
empresários estrangeiros a trabalhar na 
região  

            

5-Realização de ações de divulgação 
junto das escolas profissionais e 
secundárias (em colaboração com o 
GICOM); 

            

6-Promoção e realização de minicursos 
destinados aos alunos do ensino 
secundário; 

            

7-Estabelecer protocolos de cooperação 
com escolas profissionais e 
desenvolvimentos de cursos conjuntos 
(CTeSp e/ou CET´s; cursos de formação 
de curta duração e especializados); 

            

8-Realização de Dias Abertos na ESA 
(para alunos das escolas secundárias e 
profissionais; para encarregados de 
educação e respetivas associações); 
9-Projeto Ciência à Mão de Semear; 
10-Participação na FUTURÁLIA e outras 
feiras das profissões 

            

9-Projeto Ciência à Mão de Semear;             

10-Participação na FUTURÁLIA e outras 
feiras das profissões 

            

11-Seminário para divulgação de 
projetos de I&D realizados e em 
execução no IPB, no âmbito das ciências 
agrárias, agroalimentar e ambiente, e 
divulgação de resultados; 

A definir 

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

A definir 

13-Seminários/Workshops temáticos 
associados às áreas de ensino e 
investigação da ESA – Jornadas Técnicas 
3A´s; 
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14-Colaboração com a ACOS na 
organização do Campo da feira/Ovibeja 
2014; 

            

15-Criação de um gabinete de estudos e 
serviços nas áreas da agricultura, 
indústria alimentar e ambiente para 
apoio às decisões dos 
agricultores/empresários; 

A definir 

16-Cursos de formação de curta e média 
duração, em colaboração com o tecido 
empresarial, e em resposta ás 
solicitações apresentadas; 

A definir 

17-Realização de Dia Aberto na ESA para 
empresas e empregadores (Jornadas 
Técnicas); 

A definir 

18-Implementação de novas tecnologias 
e metodologias de apoio ao setor 
produtivo da região, no âmbito da 
prestação de serviços; 

A definir 

19-Apresentação de novas propostas de 
formação, de nível superior, 
enquadradas nas necessidades 
identificadas para a região e envolvendo 
os parceiros (empresas e instituições 
diversas); 

            

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

            

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

            

22-Organização de workshops, 
seminários e colóquios por curso com a 
participação de profissionais das 
respetivas áreas 
23-Realização de Aulas Abertas, 
dedicadas a temáticas específicas das 
áreas de formação e com a participação 
de oradores convidados; 

A definir 

23-Realização de Aulas Abertas, 
dedicadas a temáticas específicas das 
áreas de formação e com a participação 
de oradores convidados; 

A definir 

24-Organização de jornadas internas 
com apresentação dos trabalhos dos 
alunos; 

A definir 

25-Organização de conferência sobre a 
situação atual e futura do ensino 
profissional agrícola e agroindustrial. 
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II.3.2 Escola Superior de Educação (ESE) 

Recursos Humanos: Pessoal Não Docente Afeto: 4 
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

Receção aos 
novos alunos 

1-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  

Melhorar a 
qualidade de 
ensino 

2-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 

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

4-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 

Ingresso de 
alunos nos 
cursos da ESEB 

5- Promover a divulgação dos sites 
dos cursos  

Captar novos 
estudantes 

Preencher o 
número de vagas 

6-Realização de ações de 
divulgação junto das escolas 
secundárias em colaboração com o 
Gicom 

Captar novos 
estudantes 

Preencher o 
número de vagas 

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

Captar novos 
estudantes 

Preencher o 
número de vagas 

8-Divulgação dos novos cursos de 
curta duração, no caso de virem a 
ser implementados superiormente 
no próximo ano letivo 

Captar estudantes Preencher o 
número de 
vagas. 

Melhoria da 
qualidade do 
ensino 
 
 
 
 
 
 
 

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

Melhorar a formação 
dos diplomados. 

Contribuir para o 
sucesso escolar 

10-Promover a melhora das provas 
de avaliação a realizar pelos 
estudantes de cada curso em cada 
semestre. 

Melhorar a organização 
do trabalho dos 
estudantes. 

Aumentar o 
sucesso escolar 

11-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. 

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

Melhorar a formação 
dos diplomados. 

Aumentar o 
sucesso escolar 

Melhoria das 
relações e 

13-Dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido no sentido da 

Divulgar os cursos e 
promovê-los junto da 

100% dos cursos 
divulgados 
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inserção na 
comunidade 
local 
 

afirmação dos cursos lecionados na 
ESEB, na comunidade local, 
regional e nacional 

comunidade 

14-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 

Apoio a Alunos 15-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 

16-Promover a reaproximação de 
antigos alunos, por forma a colher 
a sua experiência de integração no 
mercado de trabalho bem como 
proporcionar ações de formação 
contínua 

Reaproximar os antigos 
alunos da ESEB 

Aumento do 
número de ex-
alunos em ações 
de formação  

Tabela 12. Atividades da ESE 
Fonte: Direção da ESE, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações  

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

            

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

            

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

            

4-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  

            

5- Promover a divulgação dos sites dos cursos              

6-Realização de ações de divulgação junto das 
escolas secundárias em colaboração com o 
Gicom 

            

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

            

8-Divulgação dos novos cursos de curta 
duração, no caso de venham a ser 
implementados superiormente no próximo 
ano letivo 

            

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

            

10-Promover a melhoria das provas de 
avaliação a realizar pelos estudantes de cada 
curso em cada semestre. 

            

11-Organização de workshops, seminários, 
colóquios por curso com a participação de 
profissionais das respetivas áreas. 

            

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

            

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

            

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

            

15-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 
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16-Promover a reaproximação de antigos 
alunos, por forma a colher a sua experiência 
de integração no mercado de trabalho bem 
como proporcionar ações de formação 
contínua 
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II.3.3 Escola Superior de Saúde (ESS) 

Recursos Humanos: Pessoal Não Docente Afeto: 3 
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

Receção aos novos 
estudantes 

1 - Desenvolver 
ações de 
acolhimento e 
acompanhamento 
dos novos estudantes 
com a colaboração  
da Associação de 
Estudantes. 

Contribuir para a 
integração dos novos 
estudantes. 

Aumentar a 
integração na 
comunidade 
académica 

Fortalecimento da 
imagem social dos 
cursos de saúde 

2 - Realização de 
ações de divulgação: 
escolas secundárias, 
locais públicos, feiras 
promocionais, Fórum 
Estudante e Ovibeja 

Motivar os alunos para 
integrar o Curso de 
Terapia Ocupacional e 
Enfermagem 
 

Aumentar o n.º de 
candidatos aos 
cursos de saúde, pelo 
CNAES 

3 - Apresentação 
pública de projetos, 
desenvolvidos por 
estudantes. 

Fortalecer a imagem dos 
cursos da área da saúde, 
no âmbito do ensino 
superior. 

4 - Desenvolvimento 
das condições de 
acreditação (não 
condicional) para o 
Curso de 
Enfermagem 

Possibilitar a acreditação 
não condicional, do Curso 
de Enfermagem 

Manter a oferta 
formativa de 1º Ciclo 

Criação de possíveis 
postos de trabalho 
para os alunos de 
Terapia Ocupacional 

5 - Dinamização de 
atividades em 
Instituições que 
prestam cuidados e 
serviços à 
comunidade 
(Unidades de Apoio 
Especializado à 
Multideficiência, 
universidade 
sénior…) 

Consciencializar as 
Instituições que prestam 
cuidados e serviços na 
comunidade acerca da 
relevância da Terapia 
Ocupacional  

- Criar oportunidades 
de empregabilidade 
para os alunos de 
Terapia Ocupacional, 
na região do Alentejo 

Comemoração do 
Dia Internacional da 
Terapia Ocupacional 
(27 de Outubro) 

6 - Dinamização de 
diversas atividades 
no IPBeja e na 
comunidade 

Informar os diversos 
serviços e cursos do IPBeja 
bem como a comunidade 
acerca da Terapia 
Ocupacional 

- Aumentar o 
conhecimento que a 
comunidade tem 
acerca da Terapia 
Ocupacional 

Comemoração do 
dia do enfermeiro 

7 - Dinamização de 
diversas atividades 
no IPBeja e na 
comunidade 

Informar os diversos 
serviços e cursos do 
IPBeja, bem como a 
comunidade acerca da 
Enfermagem 

Aumentar o 
conhecimento que a 
comunidade tem 
acerca da 
Enfermagem 
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Melhoria da 
qualidade de ensino 
 

8 - Organização de 
aulas abertas, e 
seminários, com a 
participação de 
profissionais de 
saúde e da 
comunidade 
(Terapeutas 
Ocupacionais, 
enfermeiros; outros 
profissionais; 
testemunhos).  
Organização de 
visitas de estudo a 
locais da prática 
clínica 

Promover o conhecimento 
e consciencialização 
acerca da importância da 
atividade profissional em 
diversas áreas de prática 
clínica  

- Organizar pelo 
menos um evento 
por curso  

9 - Investimento na 
formação de pessoal 
docente na área do 
ensino a distância 
para utilização desta 
metodologia com os 
estudantes durante 
os EC e estágios 

Reforçar a acessibilidade 
estudante/docente 

Utilização do ensino 
a distância em EC e 
estágio 

10 - Reforço das 
parcerias 
estabelecidas, para a 
realização de 
formação em 
contexto profissional 
(estágios 
curriculares) 

 - Estabelecer pelo 
menos uma parceria 
com o IPBeja, para a 
área da saúde 

11 - Formação de 
enfermeiros 
preceptores nos 
locais de EC e Estágio 
com protocolo com o 
IPBeja 

Reforçar as parcerias 
existentes 

Realização de um 
curso de formação 

Desenvolvimento do 
conhecimento na 
área da Terapia 
Ocupacional e da 
Enfermagem 

12 - Realização de 
artigos científicos, 
em diversas áreas de 
prática clínica da 
Terapia Ocupacional 
e Enfermagem 

Promover a produção e 
divulgacão do 
conhecimento na área da 
Terapia Ocupacional e 
Enfermagem 

- Publicar pelo menos 
1 artigo científico, na 
área da Terapia 
Ocupacional e 
Enfermagem 

13 - Apresentação de 
projetos, 
desenvolvidos por 
estudantes. 

Manter a imagem de 
instituição 

14 - Continuar a 
propor o galardão: 

Fortalecer a imagem de 
instituição amiga do 

Redução dos gastos 
com água e 
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defensora do 
ambiente 

Bandeira de Eco 
Escola 

ambiente eletricidade na ESS 
em 2% em relação a 
2014; 
Manter a deposição 
seletiva na escola; 
Manter a 
candidatura ao 
galardão. 

Promoção da 
cooperação com a 
comunidade 

15 - Participação em 
projetos 
comunitários 

Promover a articulação da 
escola com a comunidade 

Manter a prestação 
de serviços à 
comunidade 

Tabela 13. Atividades da ESS 
Fonte: Direção da ESS, Novembro de 2014 
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Cronograma das Ações 

 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - Desenvolver ações de acolhimento e 
acompanhamento dos novos estudantes 
com a colaboração da Associação de 
Estudantes. 

            

2 - Realização de ações de divulgação: 
escolas secundárias, locais públicos, feiras 
promocionais, Fórum Estudante e Ovibeja 

            

3 - Apresentação pública de projetos, 
desenvolvidos por estudantes. 

            

4 - Desenvolvimento das condições de 
acreditação (não condicional) para o Curso 
de Enfermagem 

            

5 - Dinamização de atividades em 
Instituições que prestam cuidados e serviços 
à comunidade (Unidades de Apoio 
Especializado à Multideficiência, 
universidade sénior…) 

            

6 - Dinamização de diversas atividades no 
IPBeja e na comunidade 

            

7 - Dinamização de diversas atividades no 
IPBeja e na comunidade 

            

8 - Organização de aulas abertas, e 
seminários, com a participação de 
profissionais de saúde e da comunidade 
(Terapeutas Ocupacionais, Enfermeiros; 
outros profissionais; testemunhos).  
Organização de visitas de estudo a locais da 
prática clínica 

            

9 - Investimento na formação de pessoal 
docente na área do ensino a distância para 
utilização desta metodologia com os 
estudantes durante os EC e estágios 

            

10 - Reforço das parcerias estabelecidas, 
para a realização de formação em contexto 
profissional (estágios curriculares) 

            

11 - Formação de enfermeiros preceptores 
nos locais de EC e Estágio com protocolo 
com o IPBeja 

            

12 - Realização de artigos científicos, em 
diversas áreas de prática clínica da Terapia 
Ocupacional e Enfermagem 

            

13 - Apresentação de projetos, 
desenvolvidos por estudantes. 

            

14 - Continuar a propor o galardão: Bandeira 
de Eco Escola 

            

15 - Participação em projetos comunitários             
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II.3.4 Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) 

 
Recursos Humanos: Pessoal Não Docente Afeto: 4 
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

Formação 

1-Ligação às 
Coordenações dos 
Cursos 

Forte ligação e proximidade às 
Coordenações de Curso com vista 
à melhoria dos processos, 
identificação de medidas de 
combate ao insucesso e abandono  

Duas reuniões por 
semestre  

 

2-Combate ao 
insucesso escolar 

Identificação e implementação 
das medidas concretas de 
combate ao insucesso e abandono 
escolar  

Um (1) relatório 
por curso  

 

3-Interdisciplinaridade 

Realização de trabalhos 
interdisciplinares, permitindo uma 
visão integrada de projetos pelos 
alunos  

Um (1) por curso 

4-Articulação Externa 

Reforço da ligação à comunidade 
externa com identificação das 
necessidades e potenciais 
sinergias. 

Não aplicável 
 

5-Envolvimento 
Externo 

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

Uma por cada 
ano curricular por 
curso 

6-Visitas de Estudo 

Visitas aos ambientes de trabalho 
contextualizados com as saídas 
profissionais dos cursos   

Uma visita por 
semestre, por 
curso, com 
exceção para o 
curso de Turismo 
com 5 
visitas/semestre. 

7-Bibliografia 
Atualização bibliográfica nas áreas 
de intervenção da ESTIG  

6 registos por 
curso  

Oferta Formativa 
 
8-Cursos de 1º e 2.º 
Ciclos 

Continuação da oferta formativa 
dos cursos de 1º ciclo: Engenharia 
Informática (com início da oferta 
de regime a distância); Gestão de 
Empresas (regimes diurno e pós-
laboral); Solicitadoria (regimes 
presencial e a distância); Turismo. 

Não aplicável 
 

Concretização do apoio tutorial 
aos alunos de Eng. Civil que não 
terminem o curso em 2014/2015. 

Todos os alunos 
 

Continuidade da oferta do curso 
dos Mestrados em Engenharia de 
Segurança Informática e em 
Segurança e Higiene no Trabalho. 
Possível entrada em 
funcionamento do Mestrado em 
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Contabilidade e Finanças. 

9-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  
Reforçar a formação do pessoal 
docente na área do Ensino a 
Distância e consolidar a utilização 
desta metodologia. Manter a 
oferta do regime a distância no 
curso de Solicitadoria e aumentar 
essa oferta aplicada ao curso de 
Engenharia Informática. 
 

95% das UC’s dos 
cursos 

10-CETs 
De acordo com o superiormente 
definido, os CETs não funcionarão 
a partir de 2015/2016. 

 

11-Pós-Graduações 

Continuidade e nova oferta dos 
cursos de PG: Direito dos 
Contratos Públicos e Privados; 
Turismo Industrial, em parceria 
com o Sines Tecnopolo; 
Contabilidade e Finanças; Gestão 
da Qualidade. 

 

12-Cursos Superiores 
Especializados  

Proporcionar oferta formativa ao 
nível dos CTeSP, em substituição 
dos CETs  

3 cursos em 
2015/2016) 

Investigação, 
Desenvolvimento e 
Inovação 

13-Parcerias 

Fomentar a procura e ligação a 
entidades externas e instituições 
de ensino superior nacionais e 
internacionais, tendo em vista a 
criação de redes de conhecimento 
e parcerias para desenvolvimento 
de projetos em cooperação  

1 por curso  

14-Prestação de 
Serviços 

Prestação de serviços realizada 
pelos laboratórios sedeados na 
ESTIG e em projetos 
desenvolvidos por docentes dos 
diversos departamentos do IPBeja  

1 prestação ou 
projeto por 
laboratório 

15-Eventos 

Realização de eventos para 
intercâmbio de conhecimento e 
tecnologia nas áreas de 
intervenção da ESTIG  

1 por cada curso 

Alunos 

16-
Empreendedorismo 

Fomentar o espírito de iniciativa 
dos alunos ao longo do curso, 
através de formação específica 
em empreendedorismo e criação 
de empresas, com estreita ligação 
à Incubadora de Empresas do 
IPBeja, recentemente criada. 

 

17-Integração em 
projetos 

Fomentar a participação de 
alunos, particularmente de cursos 

1 projeto por 
curso  
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do 2º ciclo, em projetos 
desenvolvidos na ESTIG, 
eventualmente inseridos através 
de programas das bolsas de 
mérito social  

18-Formação na 
Universidade Sénior 

Colaboração de alunos na 
lecionação da UC de TIC aos 
estudantes da Universidade 
Sénior  

4 alunos  

Tabela 14. Atividades da ESTIG 
Fonte: Direção da ESTIG, Novembro de 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Ligação às Coordenações dos Cursos             

2-Combate ao insucesso escolar             

3-Interdisciplinaridade             

4-Articulação Externa             

5-Envolvimento Externo             

6-Visitas de Estudo             

7-Bibliografia             

8-Cursos de 1º e 2.º Ciclos             

9-Ensino a distância             

10- CETs             

11-Pós-Graduações             

12-Cursos Superiores Especializados             

13-Parcerias             

14-Prestação de Serviços             

15-Eventos             

16-Empreendedorismo             

17-Integração em projetos             

18-Formação na Universidade Sénior             
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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 2015, as atividades que a seguir se apresentam. 

II.4.1 Biblioteca 

 
Intervenções Ações Objetivos Metas 

Serviços técnicos 
de tratamento 
técnico 
documental (TTD) 

1-Inventariação, 
Tratamento 
preliminar (registo e 
digitalização), 
TTD – Classificação, 
TTD -Catalogação e 
validação, 
TTD - Indexação, 
Cotação 

Disponibilizar os 
recursos de 
informação 
adquiridos pela 
Biblioteca de 
forma normalizada 
e de acordo com 
os objetivos de 
facilidade de 
recuperação da 
informação, por 
parte dos técnicos 
e utilizadores 
finais. 

 Fazer o tratamento técnico 
intelectual e físico das obras com 
a sua disponibilização em 
catálogo online no máximo até 10 
dias úteis após a sua receção para 
as monografias e 7 dias úteis, 
para as publicações periódicas. 

Serviço de 
informação e 
apoio bibliográfico 
presencial e 
virtual 

2- Responder às 
solicitações 
presenciais de 
pedidos de apoio à 
pesquisa, 

Responder às 
necessidades dos 
utilizadores que são 
efetuadas de forma 
não presencial (e-
mail e referência 
virtual), 

Efetuar o registo dos 
dados, 

Colocar disponível o 
serviço de referência 
virtual a partir da 
página de pesquisa 
do serviço de 
descoberta 
“Discovery” 

 Apoio 
personalizado e 
orientação dos 
utilizadores no 
processo de 
pesquisa, seleção, 
localização e 
recuperação dos 
recursos 
bibliográficos de 
acordo com as 
necessidades de 
informação. 
Incentivar à 
utilização dos 
recursos de 
informação da 
BIPB. 
Formar 
utilizadores 
autónomos no 
processo de 
pesquisa. 
 
Avaliar se houve 

 Aumentar a procura do serviço 
em 10% relativamente ao ano 
anterior. 
 
 Efetuar o tratamento dos dados 
estatísticos obtidos na prestação 
deste serviço 
(% de tempo e recursos humanos 
necessários face ao número total 
de horas em serviço e 
disponibilidade da equipa 
técnica; tipo de pesquisa; temas; 
disponibilidade de recursos). 
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aumento da 
procura do serviço 
de referência 
virtual a partir do 
novo serviço de 
descoberta. 

Serviço de 
formação de 
utilizadores 

3-Promover ações de 
divulgação e 
formação relativas 
aos serviços e 
recursos da BIPB 

 Promover a 
literacia da 
informação 
 
Incentivar a 
utilização dos 
recursos e serviços 
da BIPB 
 
Contribuir para a 
formação dos 
utilizadores no 
processo de 
pesquisa e de 
investigação, bem 
como na gestão e 
utilização ética da 
informação. 

 Realizar uma ação de formação 
de apresentação dos serviços da 
Biblioteca e recursos por curso no 
início do ano letivo para cada 
curso nos vários níveis. 
 
Responder a 100% dos pedidos 
de docentes para realizar ações 
de formação em contexto de aula 
– temática específica. 
 
Elaborar a subpágina da BIPB 
relativa às referências 
bibliográficas. 
 

Serviço de 
divulgação geral e 
seletiva de 
informação 

4-Efetuar mailings de 
divulgação de 
informação científica 
e académica, ou 
sobre as temáticas 
relacionadas de 
forma geral com: 

Ensino Superior, 

Recursos de 
informação, 

Publicações de 
docentes, 

Informação 
estatística INE e 
Eurostat, 
Informação no 
âmbito da União 
Europeia 

Informar a 
comunidade 
académica sobre 
informação 
potencialmente 
relevante para os 
cursos e  as 
atividades de 
docentes ou 
funcionários. 
 
Informar a 
comunidade 
externa de 
informação que a 
BIPB disponibiliza 
no âmbito das 
Redes em que está 
inserida. 
 
Dar a conhecer 
recursos e serviços 
disponibilizados  
 

Ter uma média de quatro notícias 
por mês, exceto em Agosto, na 
página web da Biblioteca, ou nos 
canais das redes sociais em que 
participa, consideradas 
relevantes para a comunidade 
académica e comunidade em 
geral. 

Gestão do 
Repositório 
institucional 

5-Pesquisa de 
publicações do IPBeja 
indexadas na ISI e 
Scopus, 
Verificação das 
políticas editoriais 

Efetuar a gestão 
do conhecimento 
no IPBeja  
 
Incentivo e 
desenvolvimento 

Publicação de política 
institucional do IPBeja relativa ao 
Acesso Aberto. 
 
Sistematização de toda a 
informação relativa à produção 
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Registo dos meta 
dados no repositório 
(publicações 
indexadas e 
dissertações de 
mestrado), 
Informação dos 
autores das 
publicações via 
mailing, 
Validação dos 
registos inseridos 
pela via do auto 
depósito, 
Disponibilização de 
informação da 
política da FCT 

do movimento de 
Acesso Livre ao 
conhecimento 
no novo cenário da 
comunicação 
científica 
 
Esclarecimento 
sobre as políticas 
da FCT no âmbito 
do Acesso Livre  
 
Disponibilizar 
ponto de acesso 
único de pesquisa 
para toda a 
produção científica 
do IPBeja 

científica no âmbito do IPBeja 
 
Disponibilização de relatório 
estatístico com os dados do 
repositório digital (n.º de 
publicações total /ano; nº de 
publicações indexadas/ano) 
Dados adicionais: nº de 
publicações em auto depósito; nº 
de publicações inseridas pelos 
técnicos da BIPB; nº de 
publicações em acesso aberto 
com representação no RCAAP e 
OpenAir; n.º de registos apenas 
com meta dados). 
 

Avaliação da 
qualidade dos 
serviços de 
documentação 

6-Avaliação da 
necessidade de 
alteração do 
questionário de 
avaliação da 
satisfação do 
utilizador, 
Implementação de 
questionário de 
satisfação dos 
utilizadores, 
Recolha e análise dos 
dados, 

Elaboração de 
relatório e 
comunicação interna 
e externa dos 
resultados. 
 

Recolher 
informação sobre 
as áreas 
estratégicas em 
que se pretende 
aferir resultados. 
 
Avaliar a qualidade 
dos serviços 
prestados 
 
Aferir sobre a 
perceção da 
avaliação dos 
utilizadores 
relativamente aos 
serviços em 
avaliação da 
biblioteca. 
 
Identificar quais os 
pontos fortes e os 
pontos fracos a 
melhorar. 

Tratamento sintético dos dados 
recolhidos 
 
Disponibilizar relatório com os 
resultados obtidos 
 
Comunicar no próximo ano 
medidas concretas para melhorar 
os indicadores em que os 
utilizadores demonstraram estar 
mais insatisfeitos com os serviços 
ou recursos da BIPB.  

Mudança da 
plataforma para 
disponibilização 
da biblioteca 
digital dos 
trabalhos 
académicos em 
formato e-book 
 

7- Elaboração da 
organização temática 
– por curso, de 
acordo com a 
organização do 
DSpace 
(comunidades e 
coleções), 

Descrição 
bibliográfica com 
inserção dos meta 
dados e dos ficheiros 

Mudar para 
plataforma com 
software open 
source (DSpace) 
 
 

Diminuir os custos 
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em formato PDF, dos 
trabalhos académicos 
em suporte digital 
(CD), 

Parametrização para 
ligação direta entre o 
catálogo e a 
plataforma 
  
 

Mudança do 
software de 
gestão integrada 
da Biblioteca 

8- Elaboração do 
pedido de parecer á 
AMA, 

Elaboração do 
caderno de encargos, 

elaboração dos 
critérios de 
configuração, 

Acompanhamento da 
instalação, 

Migração de dados, 

Controlo da 
qualidade,  

Eventual correção de 
erros, 

Formação da equipa, 

Disponibilização do 
novo serviço à 
comunidade, 

Formação de 
utilizadores 

 

Utilização de 
software open 
source sem licença 
– KOHA. 
 
Ultrapassar os 
problemas 
técnicos e de 
assistência com o 
programa GIB. 
 
Utilização de 
programa com 
protocolo OAI-
PMH para fácil 
comunicação e 
transferência de 
dados com o 
sistema de 
descoberta 
(Discovery). 
 
Preparação para 
eventual trabalho 
colaborativo entre 
as bibliotecas 
universitárias, 
sendo que na 
grande maioria 
estão a efetuar o 
processo de 
mudança para o 
programa KOHA. 
 
Diminuir os custos 
com a assistência 
do programa GIB  

Erradicar os problemas graves de 
gestão que condicionam o 
funcionamento de serviços 
basilares como o empréstimo 
domiciliário, sem qualquer 
credibilidade atualmente devido 
à elevada taxa de erro do 
sistema (livros que são 
devolvidos e o sistema não 
devolve, ou devolve 
parcialmente, troca de registos 
nas fichas dos utilizadores, etc.) 
 
Disponibilizar novo programa de 
gestão integrada de Biblioteca 
em open source e em linha com o 
trabalho que se está a 
desenvolver noutras instituições 
do Ensino Superior (ISCTE, 
UPorto, Católica Porto, UAberta, 
Lusíada, etc.). 
 
Esta mudança permite a fácil 
compatibilização de sistemas e a 
eventual participação em 
catálogo coletivo das Bibliotecas 
Universitárias em Portugal. 
 
[Do bom funcionamento do 
programa de gestão integrada da 
Biblioteca dependem todos os 
outros serviços, a sua qualidade e 
a satisfação do utilizador. Pelo 
que a meta última é a …]  
a) melhoria da qualidade do 

serviço de empréstimo e 
assim, 

b)  o aumento da satisfação do 
utilizador e  

c) a diminuição do tempo 
despendido pelos 
funcionários na resolução dos 
problemas gerados pelo 
sistema. 



 

 
 

47 
 

 

 
 

Implementação do 
sistema Discovery 

9-Configuração do 
serviço e da página  

Implementação do 
Discovery no Moodle, 

Apresentação 
seletiva à 
comunidade: portal e 
projetos 
relacionados, 

Criação de 
bibliografias por 
curso integradas na 
ficha da unidade 
curricular 
(interoperabilidade 
entre o sistema de 
descoberta, Moodle 
e o catálogo 
bibliográfico da 
Biblioteca). 

Disponibilizar um 
único ponto de 
acesso para 
pesquisa nos 
recursos da BIPB. 
 
Facilitar o processo 
de pesquisa 
 
Maior 
compatibilização 
entre a interface 
de pesquisa e o 
perfil e hábitos de 
pesquisa do 
utilizador 
 
Criar ferramentas 
de disponibilização 
da informação 
mais próximas e 
integradas com 
outras plataformas 
que os utilizadores 
usam (Moodle)  
 
Permitir uma 
completa 
interoperabilidade 
entre o sistema de 
descoberta, o 
Moodle e o 
catálogo da 
Biblioteca). 
 
Facilitar a pesquisa 
de bibliografia 
recomendada – 
seja de recursos 
eletrónicos, b-on, 
ou livros em 
formato papel da 
biblioteca. 
 
Permitir ao 
docente elaborar a 
sua ficha da 
disciplina com 
busca das 
referências a partir 

Aumentar a utilização dos 
recursos da BIPB 
 
Aumentar a satisfação dos 
utilizadores relativamente à 
pesquisa e à apresentação dos 
resultados. 
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do catálogo e dos 
recursos 
eletrónicos e sua 
integração 
automática. 
 
Permitir uma fácil 
gestão de 
informação com 
possibilidade de 
integração com os 
gestores de 
referências 
bibliográficas.  

Tabela 15. Atividades da Biblioteca 
Fonte: Biblioteca/Presidência, Novembro de 2014. 

 
Cronograma das Ações 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Inventariação, 
Tratamento preliminar (registo e 
digitalização), 
TTD – Classificação, 
TTD -Catalogação e validação, 
TTD  - Indexação, 
Cotação 

            

2- Responder às solicitações presenciais de 
pedidos de apoio à pesquisa, 

Responder às necessidades dos utilizadores 
que são efetuadas de forma não presencial 
(e-mail e referência virtual), 

Efetuar o registo dos dados, 

Colocar disponível o serviço de referência 
virtual a partir da página de pesquisa do 
serviço de descoberta “Discovery” 

            

3-Promover ações de divulgação e 
formação relativas aos serviços e recursos 
da BIPB 

            

4-Efetuar mailings de divulgação de 
informação científica e académica, ou sobre 
as temáticas relacionadas de forma geral 
com: 

Ensino Superior, 

Recursos de informação, 

Publicações de docentes, 

Informação estatística INE e Eurostat, 
Informação no âmbito da União Europeia 

            

5-Pesquisa de publicações do IPBeja 
indexadas na ISI e Scopus, 
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Verificação das políticas editoriais 
Registo dos meta dados no repositório 
(publicações indexadas e dissertações de 
mestrado), 
Informação dos autores das publicações via 
mailing, 
Validação dos registos inseridos pela via do 
auto depósito, Disponibilização de 
informação da política da FCT 

6-Avaliação da necessidade de alteração do 
questionário de avaliação da satisfação do 
utilizador, 
Implementação de questionário de 
satisfação dos utilizadores, 
Recolha e análise dos dados, 

Elaboração de relatório e comunicação 
interna e externa dos resultados. 

            

7- Elaboração da organização temática – 
por curso, de acordo com a organização do 
DSpace (comunidades e coleções), 

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

Parametrização para ligação direta entre o 
catálogo e a plataforma 

            

8- Elaboração do pedido de parecer á AMA, 

Elaboração do caderno de encargos, 

elaboração dos critérios de configuração, 

Acompanhamento da instalação, 

Migração de dados, 

Controlo da qualidade,  

Eventual correção de erros, 

Formação da equipa, 

Disponibilização do novo serviço à 
comunidade, 

Formação de utilizadores 

            

9-Configuração do serviço e da página  

Implementação do Discovery no Moodle, 

Apresentação seletiva à comunidade: portal 
e projetos relacionados, 

Criação de bibliografias por curso 
integradas na ficha da unidade curricular 
(interoperabilidade entre o sistema de 
descoberta, Moodle e o catálogo 
bibliográfico da Biblioteca). 
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II.4.2.Museu Botânico 
 

Intervenções Ações
6
 Objetivos Metas 

Exposições 1-Tragédia e Glória Uma 
História Botânica do RMS 
Titanic 

Cultura Científica 500-1000 visitantes 

2-Where have all the flowers 
gone 

Cultura Científica 500-1000 visitantes 

3-O Império Contra-ataca Cultura Científica 500-1000 visitantes 

Workshops 4-A Árvore da Vida Cultura Científica 15-30 participantes 

5-Plantas Bíblicas Cultura Científica 15-30 participantes 

6-Recordes Botânicos II Cultura Científica 15-30 participantes 
Tabela 16. Atividades Do Museu Botânico 

Fonte: Coordenação do Museu Botânico, Outubro de 2014. 

 

Cronograma das Ações 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Estas ações não requerem recursos financeiros específicos porque serão feitas com materiais existentes no acervo 

do Museu Botânico; pontuais aquisições de menor custo (<100 euros) serão solicitadas ao Conselho de Gestão do 
IPBeja. A eventual edição de catálogos será com o apoio de financiamento externo. Pontualmente, também se 
realizarão micro exposições e ações de formação para comemorar: Dia Internacional do Museu, Dia da Árvore, Dia 
do Ambiente, Semana da Ciência e Tecnologia, etc. 
 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Tragédia e Glória Uma História Botânica do 
RMS Titanic 

            

2-Where have all the flowers gone             

3-O Império Contra-ataca             

4-A Árvore da Vida             

5-Plantas Bíblicas             

6-Recordes Botânicos II             
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 II.4.3 Centro de Transferência de Conhecimento (CTCo) 

 
As atividades apresentadas no âmbito desta Unidade estão associadas à Intervenção 

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo, consignada no PE 2014-17 (cf. Tabela 6). 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

IPBEJA 
EMPRESAS 

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

Melhorar a comunicação 
entre as estruturas de 
Investigação, 
Desenvolvimento e 
Transferência do 
Conhecimento do IPBeja e o 
tecido empresarial; 
 
Promover as oportunidades 
de transferência de 
conhecimento entre o IPBeja 
e o tecido empresarial. 

Pelo menos 20 solicitações 
externas para a concretização 
de parcerias; 

Pelo menos 10 protocolos 
estabelecidos para 
contratualização e/ou 
desenvolvimento de projetos 
com o IPBeja; 

Pelo menos 4 cursos de formação 
“à medida" desenvolvidos 

2-Desenvolvimento 
de plataforma web 
que permita fazer a 
pesquisa do 
conhecimento, 
tecnologias e 
serviços do IPBeja 

3-Levantamento 
junto das empresas 
sobre as 
necessidades 
formativas 

4-Realização de 
eventos de 
sensibilização da 
comunidade 
académica do 
IPBeja 

Tabela 17. Atividades associadas ao IPBeja Empresas/CTC 
Fonte: Coordenação do CTC, Novembro de 2014. 

 

Cronograma das Ações 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

            

2-Desenvolvimento de plataforma web que 
permita fazer a pesquisa do conhecimento, 
tecnologias e serviços do IPBeja 

            

3-Levantamento junto das empresas sobre as 
necessidades formativas 

            

4-Realização de eventos de sensibilização da 
comunidade académica do IPBeja 
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Intervenções Ações Objetivos Metas 

IPBEJA 
EMPREENDE- 

DORISMO 

1-Conversas com 
empreendedores. 

Aumentar o número de 
alunos que apresentam 
projetos de criação de 
empresas junto do Centro 
de Transferência do 
Conhecimento/ IPBeja 
Empreendedorismo; 
Promover o 
empreendedorismo através 
do contacto com jovens 
empreendedores da região; 
Promover e dar formação 
sobre o empreendedorismo 
aos alunos do IPBeja. 

Duplicar, por ano, o número de 
alunos que apresentam projetos 
de criação de empresas junto do 
Centro de Transferência do 
Conhecimento/IPBeja 
Empreendedorismo; 
Participação de 100 estudantes do 
IPBeja por colóquio "conversas 
com empreendedores"; 
Envolvimento de 200 alunos e 5 
docentes do IPBeja por edição, 
nas próximas edições do concurso 
Poliempreende; 
4 Oficinas de formação em 
empreendedorismo, por ano; 
Participação de 20 alunos por 
oficina de formação em 
empreendedorismo. 
Desenvolvimento de 2 Planos de 
Negócio. 

2-Concurso 
Poliempreende 12 

3-Oficinas de 
formação em 
empreendedorismo 

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

5-Realização de 
eventos de 
sensibilização da 
comunidade 
académica do 
IPBeja  

6-Contribuir e 
ajudar a promover 
e a dinamizar a 
formação sobre 
empreendedorismo 
junto das crianças e 
jovens do distrito, 
nomeadamente nas 
instituições de 
ensino básico e 
secundário. 

7-Colaboração na 
Organização do 
Concurso de Ideias 
do Projeto 
Regeneração 
Urbana na Cidade 
de Beja 

8-Apoio no 
desenvolvimento 
de Planos de 
Negócio 
Tabela 18. Atividades associadas ao IPBeja Empreendedorismo/CTC 

Fonte: Coordenação do CTC, Novembro de 2014. 
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 Cronograma das Ações 
 

 
 
 

Intervenções Ações Objetivos Metas 

INCUBADORA 
DE EMPRESAS 

1-Aprovação final do 
Regulamento de Propriedade 
Industrial  

Fomentar o 
empreendedorismo e 
a criação de novas 
ideias de negócio e de 
novas empresas 
(tendo por base a 
zona de intervenção 
primária 
correspondente ao 
Distrito de Beja) quer 
junto da comunidade 
em geral como da 
comunidade 
académica do IPBeja 
em particular. 

 4 novas candidaturas a Pré-
incubação; 

 3 novas candidaturas à fase de 
Incubação; 

 1 candidatura a Pré-incubação 
virtual; 

1 candidatura a incubação virtual; 
 4 start-up, por ano; 

   2 spin-off, por ano; 
    6 empreendedores apoiados, por 

ano; 
    4 novos empregos criados através 

das start-ups, por ano; 
     8 empregos no total criados pelas 

empresas instaladas na 
incubadora, por ano; 

       6 empreendedores apoiados, por 
ano. 

2-Manter o Portal da 
Incubadora com informação 
atualizada sobre a mesma e 
com outra informação 
relevante para os 
empreendedores. 

3-Divulgar o potencial 
tecnológico do IPBeja junto 
de docentes, alunos e 
comunidade em geral 

4-Realizar eventos de 
sensibilização para o 
empreendedorismo junto da 
comunidade académica do 
IPBeja e comunidade 
envolvente. 

5-Promover conversas com 
empreendedores já 
existentes (ou potenciais) 
para auscultar as suas 
necessidades e interesses. 

6-Desenvolver projetos de 
empreendedores já 
instalados na incubadora ou 
que apresentem 
candidaturas em 2015. 

7-Apoiar tecnicamente as 
empresas que já integrem a 

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Conversas com empreendedores             

2-Concurso Poliempreende 12             

3-Oficinas de formação em empreendedorismo             

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

            

5-Realização de eventos de sensibilização da 
comunidade académica do IPBeja 

            

6-Contribuir e ajudar a promover e a dinamizar 
a formação sobre empreendedorismo junto das 
crianças e jovens do distrito, nomeadamente 
nas instituições de ensino básico e secundário 

            

7-Colaboração na Organização do Concurso de 
Ideias do Projeto Regeneração Urbana na 
Cidade de Beja 

            

8-Apoio no desenvolvimento de Planos de 
Negócio 
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incubadora ou que a venham 
a integrar em 2015. 

8-Dinamizar a colaboração 
entre as diversas entidades 
da região visando incentivar 
o empreendedorismo 

9-Contribuir e ajudar a 
promover e a dinamizar a 
formação sobre 
empreendedorismo junto 
das crianças e jovens do 
distrito, nomeadamente nas 
instituições de ensino básico 
e secundário. 

10- Promover ações de 
Formação para a 
comunidade empresarial. 

Tabela 19. Atividades associadas à Incubadora de Empresas/CTC 
Fonte: Coordenação do CTC, Novembro de 2014. 

 
 

Cronograma das Ações 
 

Ano/Mês 2015 

Desenvolvimento da incubadora já instalada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Aprovação final do Regulamento de Propriedade 
Industrial 

            

2-Manter o Portal da Incubadora com informação 
atualizada sobre a mesma e com outra informação 
relevante para os empreendedores. 

            

3-Divulgação sobre o potencial tecnológico do 
IPBeja junto de docentes, alunos e comunidade 
em geral. 

            

4-Realizar eventos de sensibilização para o 
empreendedorismo junto da comunidade 
académica do IPBeja e comunidade envolvente. 

            

5-Promover conversas com empreendedores já 
existentes (ou potenciais) para auscultar as suas 
necessidades e interesses. 

            

6-Desenvolver projetos de empreendedores já 
instalados na incubadora ou que apresentem 
candidaturas em 2015. 

            

7-Apoiar tecnicamente as empresas que já 
integrem a incubadora ou que a venham a integrar 
em 2015. 

            

8-Dinamizar a colaboração entre as diversas 
entidades da região visando incentivar o 
empreendedorismo 

            

9-Contribuir e ajudar a promover e a dinamizar a 
formação sobre empreendedorismo junto das 
crianças e jovens do distrito, nomeadamente nas 
instituições de ensino básico e secundário. 

            

10- Promover ações de Formação para a 
comunidade empresarial. 

            



 

 
 

55 
 

II.4.4 Exploração Agrícola 

 
Intervenções Ações Objetivos Metas 

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

1-Continuação da 
utilização do 
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 

2-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. 

Eliminação das falhas no circuito 
da informação para os diversos 
interlocutores da EA. 
Diminuição em 10% dos tempos 
necessários para a tomada de 
decisão e para a concretização da 
proposta, nomeadamente quanto 
a aquisição e venda de produtos e 
serviços 

3-Retomar a 
avaliação da 
possibilidade e 
interesse de um 
modelo de gestão 
empresarial para a 
exploração agrícola. 

Introduzir novas e 
eficazes opções 
para a compra 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 

 Reforço da 
capacidade 
produtiva e da 
sustentabilidade 
financeira da 
exploração 
agrícola 

4-Aproveitamento 
da capacidade 
produtiva da 
herdade do 

Outeiro. 

Implementação de 
novas áreas de 

culturas regadas na 
herdade do 

Outeiro 

 Aumento de 46% da área regada 
por aspersão na herdade do 
Outeiro.(1) 
Aumento sustentado da área de 
culturas regadas através de 
parcerias-contratos (2). 
Plantação de uma área de vinha 
experimental financiada 



 

 
 

56 
 

maioritariamente por fundos 
externos ao IPBeja (3) 

5-Definição da 
forma de 
exploração da área 
da herdade do 
Outeiro não afeta 
ao IPBeja 

Eliminar as 
restrições ao 
planeamento 
integral da 
Herdade do 
Outeiro 

Racionalização e otimização da 
exploração da herdade do Outeiro 

6-Reforço do 
equipamento 
móvel da EA 

Aquisição de 
equipamento 
complementar 
para a exploração 
agrícola 

Aumento da eficiência de atuação 
nas operações mecanizadas na EA 

7-Redefinição da 
atividade de 
funcionários afetos 
à EA. 

Otimização da 
ocupação de 
funcionários afetos 
à exploração 
agrícola 

Eventual eliminação de atividades 
não produtivas. 
Formação de pelo menos 1 
funcionário afeto à EA para novas 
atividades.  

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

8-Apoio à 
experimentação 
agropecuária 
realizada na ESAB 

Manutenção dos 
níveis de apoio 

Realização de 10 estudos 
Realização de 2 eventos de 
divulgação 
Dez por cento 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 
custos devem ser cobertos por 
receitas (contrapartidas 
monetárias) 

9-Apoio dos meios 
da exploração 
agrícola à formação 
e ao ensino 

Manutenção dos 
níveis de apoio 

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 por cento dos alunos dos cursos 
relacionados com a agropecuária 
participam nas atividades da EA 

 Segurança e 
higiene no 
trabalho 

10-Continuação da 
Implementação de 
planos de 
segurança e higiene 
de instalações e 
equipamentos da 
EA. 
11-Formação nesta 
área de um 
funcionário afeto à 
EA. 

Solicitar 
colaboração de 
docentes do 
IPBeja, para 
correção de 
situações 
inapropriadas. 

Implementação de medidas 
formativas e corretivas durante o 
ano de 2015. 

 Interação entre a 
Exploração 
Agrícola e a 
comunidade 

12-Continuação da 
divulgação das 

atividades e 
potencialidades da 
exploração agrícola 

no IPBeja no seio 

Incrementar o 
conhecimento das 
potencialidades de 
apoio da 
Exploração 
Agrícola às 

Iniciativa a concretizar nos 12 
meses de 2014 
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do IPBeja atividades 
desenvolvidas no 
IPBeja 

13-Apoio à 
definição da 
estratégia a seguir 
na EA 

Continuar a 
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. 

Iniciativa a concretizar nos 
primeiros meses durante o ano 
2015 

14-Promoção da 
ligação entre o 
IPBeja/Exploração 
Agrícola e 
entidades nacionais 
e regionais ligadas 
ao sector 
agropecuário.  

Disponibilizar, 
rentabilizando e 
otimizado, para a 
comunidade, 
terrenos, 
instalações e 
equipamentos 
afetos ou sob 
gestão da 
Exploração 
Agrícola 

Estabelecimento de pelo menos 2 
protocolos entre o IPBeja e 
entidades externas. 

Estabelecimento 
de parcerias com 
empresas para a 
produção e para a 
demonstração 
agropecuária e 
florestal, em áreas 
de interesse para 
o IPBeja 

3 parcerias propostas ou 
protocoladas para 2015 

Tabela 20. Atividades da EA 
Fonte: Pró-Presidência para a EA, Novembro de 2014. 
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Cronograma das Ações 
 

  

Ano/Mês 2015 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-Continuação da utilização do sistema de 
produção e arquivo da informação sobre 
as atividades da exploração agrícola, 
individualizado e compatível com as 
exigências duma gestão eficaz. 

            

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

            

3-Retomar a avaliação da possibilidade e 
interesse de um modelo de gestão 
empresarial para a exploração agrícola. 

            

4-Aproveitamento da capacidade 
produtiva  da herdade do Outeiro. 

            

5-Definição da forma de exploração da 
área da herdade do Outeiro não afeta ao 
IPBeja 

            

6-Reforço do equipamento móvel da EA             

7-Redefinição da atividade de funcionários 
afetos à EA. 

            

8-Apoio à experimentação agropecuária 
realizada na ESAB 

            

9-Apoio dos meios da exploração agrícola 
à formação e ao ensino 

            

10-Continuação da Implementação de 
planos de segurança e higiene de 
instalações e equipamentos da EA. 
11-Formação nesta área de um 
funcionário afeto à EA. 

            

12-Continuação da divulgação das 
atividades e potencialidades da 
exploração agrícola no IPBeja no seio do 
IPBeja 

            

13-Apoio à definição da estratégia a seguir 
na EA 

            

14-Promoção da ligação entre o 
IPBeja/Exploração Agrícola e entidades 
nacionais e regionais ligadas ao sector 
agropecuário.  
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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 2015; 

 processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 

científicos, comunicações) previstos para 2015; 

 prestação de Serviços à Comunidade; 

 e outras atividades.  
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II.5.1 Departamento de Biociências 

 
Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 
 

 Nº 

Docentes a tempo integral 23 

Docentes ausentes do departamento em 

condições excecionais (comissões de serviço, 

licença sem vencimento, etc.) 

3 

Pessoal Não Docente 9 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
 

Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

3 621 Doutoramento 

Docentes que terminam o 

processo de formação em 

2015 

1 621 Doutoramento 

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área 

CNAEF 

Área FOS 

Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui 

revistas e atas de eventos desde que se preveja ficarem 

registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica 

internacional) 

19 

 

621-640: 1 

421: 6 

621: 12 

4.1: 12 

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, 

apresentação como invited speaker, palestra, ação 

divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos 

documentos de suporte.  

27 621-640: 1 

421: 10 

621: 16 

4.1: 16 

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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Projetos de Investigação 

 
 

Prestação de Serviços à Comunidade 

Indicador Quantidade Área 

CNAEF 

Área FOS 

Projetos de Investigação a candidatar durante 2015 

(registados no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

10 421: 2 

 621: 8 

4.1: 10 

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 

candidatados e cuja realização se prevê que decorra total 

ou parcialmente em 2015 (registados no Gabinete de 

Projetos do IPBeja) 

15 621: 15 4.1: 15 

Indicador Quantidade Área CNAEF Área FOS 

Prestação de Serviços à 
comunidade  

Laboratório de Análise de Terras: 
Quantificação de vários parâmetros em 500 
a 600 amostras de terra. 

621 4.1. 

Laboratório de Nutrição Animal: Análises 
diversas de cerca de 500 determinações 

621 4.1 

3 projetos/atividades no âmbito do apoio à 
comunidade: 
a) Ciência à mão de semear 
b) IPBeja Summerlab 
c) Eco-escolas 
 

421 4.1 

3500 análises para a determinação da 
qualidade em cereais 

421  

450 análises e ensaios de sementes 621 4.1 

2000 análises em azeitona 621 4.1 

Prestação de Serviços 
não regulares 

Laboratório de Análise de Terras: 
Entre 200 a 300 aconselhamentos de 
adubação solicitados por diversas entidades. 
Apoio a vários projetos de investigação e 
demonstração 

621 4.1. 

30 Identificação de infestantes 621 4.1. 

30 - Identificação de infestantes 621 4.1 

50 - Colaboração com a PERIAGRO SA  – 
Peritagens de seguros agrícolas 

621 4.1 

40 - Colaboração com o Trevo Floresta, 
Agricultura e Ambiente; Lda – Elaboração de 
Projetos e Avaliações Patrimoniais 

621 4.1 

30 – Avaliações patrimoniais 621 4.1 

2 – Eventos integrados no Ciência Viva 621/623 4.1 

1 - Curso de curta duração 621/623 4.1 

50 - Inspeções de distribuidores de produtos 
fitofármacos 

621 4.1 

2 ensaios de campo com a ADP Fertilizantes 621 4.1 

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  
 

Identificação Área 
(CNAEF) 

Nº docentes 
envolvidos 

Nº de pessoal 
não docente 

envolvido 

Atividade 
dirigida a: 
(docentes, 

pessoal não 
docente, alunos, 

comunidade) 

Laboratório de Análise de 
Terras: 
Trabalhos de estágio  

621 
 

1 1 Alunos 

Visita de estudo 621 1 a 2  Alunos 

Orientação e estágios 621 1  Alunos 

Exposição Where have all 
the flowers gone 

421 2 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

Exposição O Império 
Contra-Ataca 

421 2 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

Oficina A Árvore da Vida 421 2 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

Oficina Botânica Vitoriana 421 2 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

Oficina Plantas Bíblicas 421 2 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

Curso de Verão Plants 
People Art Culture (em 
inglês/1 semana, em 
português, 1 semana) 

421 5 1 Comunidade 
(embora seja 

aberta a todos) 

2ª edição do Curso de 
Regadio e Ambiente 

Regadio e 
Ambiente 

2  Público em geral 

2 artigos técnicos 
publicados em revistas 
nacionais 

Rega e 
Conservação 
do Solo e da 

Água 

1   

3 ensaios de campo com a Agrovete 621 4.1 

8 ensaios de campo com a Macfarlan Smith 621 4.1 

5 ensaios de campo com a Associação de 
Agricultores do Campo Branco 

621 4.1 

3 ensaios de campo com a Syntech Research 621 4.1 

3 ensaios de campo com a Trialplan 621 4.1 

70 inspeções a pulverizadores 621 4.1 

1 ensaio de campo com a ACOS 621 4.1 

1 ensaio de campo com a Associação de 
Criadores do Porco Alentejano 

621 4.1 
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Visitas ao Centro 
Hortofrutícola da ESA 

621 2 1 Docentes, 
pessoal não 

docente, alunos, 
comunidade 

Participação no Programa 
Ciência Viva 

621 2 1 
Alunos do Ensino 

Secundário 

Realização de 2 Manuais 
para 2 UC 

621/620/850 1  Alunos 

Organização pela CTCP do 
curso de Agronomia de 
Seminário/Workshop (Tema 
a definir) 

621 4  
Docentes, alunos 

e comunidade 

Participação do curso de 
Agronomia em feiras e 
outros eventos (Futurália, 
Ovibeja e outros a definir) 

621 4  Comunidade 

Realização de “Mini-cursos” 621 Vários  Alunos do Ensino 
Secundário e 

Profissional 

Participação no Programa 
Ciência Viva 

621 2 1 
Alunos do Ensino 

Secundário 

Apoio técnico - Divulgação 
de informação 
meteorológica 

 1  Associação de 
Agricultores do 
Baixo Alentejo 

Consultoria CNOIV  1   

Atribuição de prémios da 
CNOIV 

 1   

Sub comissão de uva de 
mesa da OIV 

 1   

Ensaios de campo 621 5 2 Alunos e 
comunidade 

Colaboração com o viveiro 
municipal 

621 1 1  

Atividades de âmbito 
ambiental 

421 1 1  

Publicação de 1 livro 621 3  Comunidade 

Realização de 2 sebentas 621 1 a 3  Alunos 

Conclusão e exposição de 
rochas “ESABROCK” 

621 1 1 Comunidade e 
alunos 

Realização de um seminário  621 5  Comunidade 

Organização do 7º 
Congresso Ibérico da 
Ciência do Solo 

621 4  Comunidade 

Realização de uma missão 
ERASMUS + 

621 1  Alunos 

Realização de um estágio 
Internacional 

621 1   

IOBC-WPRS Working Group 
"Integrated Plant Protection 
of Olive Crops", Kalamata, 
Messinia, Greece, 11-14 
May 2015 

621 1 1 Investigadores 

XVIII. International Plant 621 1 1 Investigadores 
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Protection Congress (IPPC), 
"Mission possible: food for 
all through appropriate 
plant protection", Berlin, 
Germany, 24-27 August 
2015 

Workshop do Projeto 
ROTALQ 

621 8 4 Comunidade, 
docentes e 

alunos 

Workshop do Projeto 
ALTERCEXA II 

621 4 4 Comunidade, 
docentes e 

alunos 

Dia de Campo nos ensaios 
demonstrativos da 
Associação de Agricultores 
do Campo Branco 

621 3 3 Comunidade, 
docentes e 

alunos 
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II.5.2 Departamento de Ciências Empresariais 

 

Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 

 Nº 

Docentes a tempo integral 26 

Docentes ausentes do departamento em condições 
excecionais (comissões de serviço, licença sem 
vencimento, etc.) 

2 (*) 

Pessoal Não Docente 0 

(*) 1 Comissão de serviço + 1 Baixa médica prolongada 
 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015: 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

7 

380: 2 

345: 3  

812: 2  

Doutoramento 

Docentes que terminam o 

processo de formação em 

2015 

2 

 

2 

345: 2  

380: 2  Doutoramento 

Pessoal não docente, afeto 

ao departamento, em 

processo de formação 

0   

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 

Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantidade Área CNAEF  Área 

FOS  

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

4 
3 
2 
3 

345 
343 
380 
812 

5.2 
5.2 
5.5 
5.9 

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

2 
1 
2 

 
 

3 

345 
380 
812 

 
 

380 

 5.2  
5.5 
5.9 

 
 

5.5 

 

 
 
 
 
 

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  

 
 

Outras Atividades previstas  
Identificação Área 

(CNAEF) 
Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de 
pessoal 

não 
docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não 

docente, alunos, 
comunidade) 

Pós Graduação em Direito 
dos Contratos – Março 
2014 – Junho 2014 

380  3 0 Comunidade geral; 
profissionais do setor 
jurídico; alunos e ex-

alunos 

Pós-Graduação em 
Contabilidade e Finanças  

345  10 0 Comunidade geral; ex-
alunos; TOCs 

Pós-Graduação em Turismo 
Industrial (parceria com o 
SinesTecnopolo) 

812  5 0 Comunidade em geral, 
licenciados em turismo 

Estudos regionais a 
desenvolver no âmbito do 
CIGES. 

345   1 0 Comunidade em geral 

Conferências (8) 380  5 0 Alunos de Solicitadoria 

Conferências (11) 345   10 0 Alunos de Gestão de 
Empresas e da Pós-

graduação em 
Contabilidade e Finanças 

Conferência (1) 812  1 0 Alunos do IPBeja 

Cursos CTSP 345   2 0 Futuros alunos 

Cursos CTSP 812  1 0 Futuros alunos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área 
FOS  

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total 
ou parcialmente em 2015 (registados no Gabinete de 
Projetos do IPBeja) 

1 345 5.2 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

Prestação de Serviços à comunidade  1 
1 

380 
345 

5.5 
5.2 

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
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


 

 
 

67 
 

II.5.3 Departamento de Saúde 

 

Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 
 

 Nº 

Docentes a tempo integral 22 

Docentes ausentes do departamento em condições 
excecionais (comissões de serviço, licença sem 
vencimento, etc.) 

1 a) 

Pessoal Não Docente 1 

a) Licença de maternidade 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
 

Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

3 

3 

4 

1 

Ciências de Enfermagem 

Psicologia  

Ciências da Educação  

Segurança e Saúde Ocupacionais  

Doutoramento 

Doutoramento  

Doutoramento  

Doutoramento  

Docentes que terminam o 

processo de formação em 

2015 

2 

3 

1 

 

Ciências de Enfermagem 

Psicologia  

Ciências da Educação 

 

Doutoramento 

Doutoramento  

Doutoramento 

 
 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 

Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantidade Área CNAEF  

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

2 
2 

723 
726 

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

4 
2 

723 
726 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
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Projetos de Investigação 

 
 

Prestação de Serviços à Comunidade 

 
 

Outras Atividades previstas  
Identificação Área Nº docentes 

envolvidos 
Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal 

não docente, alunos, 
comunidade) 

Divulgação do Curso de 
Licenciatura em Terapia 
Ocupacional 

726 1 Comunidade  

Projeto de investigação em 
neurociências. 

720 1 Comunidade 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Quantidade Área CNAEF  

Projetos de Investigação a candidatar durante 2015 
(registados no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

1 
1 

311 
726 

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total 
ou parcialmente em 2015 (registados no Gabinete de 
Projetos do IPBeja) 

1 723 

Indicador Quantidade Área CNAEF  

Prestação de Serviços à comunidade em 2015 1 
1 

723 
726 

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
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II.5.4 Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas 

 

Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 
 

 Nº 

Docentes a tempo integral 18 

Docentes ausentes do departamento em condições 
excecionais (comissões de serviço, licença sem 
vencimento, etc.) 

1 

Pessoal Não Docente 11 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
 

Indicador Nº Área (CNAEF) Grau de Formação 

Docentes envolvidos em processo de 
formação em 2015 

1            541 Doutoramento 

Docentes que terminam o processo de 
formação em 2015 

2 726: 1   
 541: 1 

Doutoramento 

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 

Publicações, comunicações e patentes 
Indicador Quantidade Área 

CNAEF  

Área FOS  

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

2 
10 
12 

3 

421 
541 
851 
726 

2.9 
2.11 

2.7 
3.3 

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

1 
10 
11 

421 
541 
851 

2.9  
2.11 

2.7 

 

Projetos de Investigação 

 
 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  

Projetos de Investigação a candidatar durante 2015 
(registados no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

10 
8 

851 
541 

2.7 
2.11 

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra 
total ou parcialmente em 2015 (registados no 
Gabinete de Projetos do IPBeja) 

3 
4 

541/ 620 
851/541 

2.11 /4.1  
2.7/2.11 

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 

a) Análises solicitadas por protocolos (parâmetros diversos) 

 
 
Outras Atividades previstas  

Identificação Área 
(CNAEF) 

Nº 
docentes 

envolvidos 

Nº de 
pessoal 

Não 
docente 

Envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não 

docente, alunos, 
comunidade) 

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

851 2 1 Alunos do secundário/ 
Ensino Profissional 

Minicurso: “ Demonstração de 
tratamentos de lixiviados 
provenientes de aterros sanitários 
por precipitação química e 
fitoremediação” 
 

851 2  Alunos 
 

Minicurso “Higiene e segurança 
em Laboratórios” 

862 1 0 Pessoal não docente, 
alunos, comunidade, 
docentes de escolas 

secundárias. 

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

escolas secundárias 

Aula sobre avaliação de qualidade 
de solos 

851 1 1 Alunos do ensino 
Secundário/Ensino 

Profissional 

2 Cursos de Verão em colaboração 
com a Universidade da 
Extremadura 

541 5 4 Pessoal não docente, 
alunos, comunidade, 
docentes de escolas 

secundárias 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  

Prestação de Serviços à 
comunidade em 2015 

20 a) 851 2.7 

12 a) 541 2.11 

Apoio ao laboratório análises de 
água e água residual. 

851 2.7 

Prestação de Serviços não 
regulares 

5 a) 
 

851 
 

2.9  

Análises cereais e/ou derivados e 
Hortofrutícolas e/ou derivados) 

541 
 
 

2.11 
 

20 a) 
 

851 
 

2.7 

Montagem de técnicas de 
cromatografia líquida de alta pressão 

851 2.7 

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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Curso de Avaliação Sensorial da 
água 

541 5 4 Pessoal não docente, 
alunos, comunidade, 
docentes de escolas 

secundárias 

Curso para preparadores de 
Laboratório 

541 3 1 Pessoal não docente, 
alunos, comunidade, 
docentes de escolas 

secundárias 

5 Minicursos de Tecnologia 
Alimentar 

541 6 4 Alunos do ensino 
Secundário/Ensino 

Profissional 

Produção e Controlo de qualidade 
de produtos de chocolate 

541 3  Pessoal não docente, 
alunos, comunidade, 
docentes de escolas 

secundárias 

Controlo de qualidade do leite 541 3  Alunos do ensino 
Secundário/Ensino 

Profissional 

Qualificação e treino de 
provadores 

541 4  Pessoal não docente, e 
docente  

Lecionação de dois minicursos 851 2 1 Alunos do ensino 
secundário e outro público 

Apoio a alunos da Escola Bento 
Jesus Caraça 

851 1 1 Alunos do ensino 
Secundário 
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II.5.5 Departamento de Engenharia 

 

Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 

 Nº 

Docentes a tempo integral 19 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

3 523  Doutoramento 

Docentes que terminam o 

processo de formação em 

2015 

1 523  Doutoramento 

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015 
 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

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

2 
1 
3 
3 
2 
1 
2 

443 
 

620 
851/582 

481 
523 

523 e 481 

1.5 
 

4.1 
2.7/5.7 

1.2 
2.2  

2.2 e 1.2 

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

5 
1 
1 

620 
851 
523 

4.1 
2.7  
2.2 

 

Projetos de Investigação 

 
 
 
 
 

Indicador Quantidade Área 
CNAEF  

Área FOS  

Projetos de Investigação a candidatar durante 2015 
(registados no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

1 
1 

620 
851/582 

 

4.1 
2.7/5.7 

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra 
total ou parcialmente em 2015 (registados no Gabinete 
de Projetos do IPBeja) 

1 
1 
1 

620 
481 
523 

4.1 
1.2 
2.2 

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
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  
Identificação Área 

CNAEF 
Nº docentes 
envolvidos 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não docente, alunos, 

comunidade) 

Experiências profissionais 
dos antigos alunos do IPBeja 
em Engenharia do Ambiente 

851 
 

4 
 

Comunidade, alunos, docentes e não 
docentes 

Organização de seminário 
sobre aplicações Móveis 

481 
 

4 
 

Alunos e comunidade 
 

Curso de Curta Duração 
 

522 3 Alunos e Comunidade 

Simpósio de Segurança 
Informática e Criminalidade 
- SimSIC 2015 
Apresentação Pública dos 
Estágios dos Cursos de Artes 
Plásticas e Multimédia e 
Educação e Comunicação 

523 
 

213 
 
 

2 
 

1 

Alunos e Comunidade 
 

Alunos dos cursos de APM e ECM, 
docentes do IPBeja e Comunidade em 

geral 

Ação de formação contínua 
para professores dos 
ensinos básico e secundário 
 

523 1 Comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

Prestação de Serviços à comunidade em 2015 1 620 4.1 

Prestação de serviço não regular 3 443 1.5 

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


 

 
 

74 
 

II.5.6 Departamento de Artes, Humanidades e Desporto 

 
Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 

 Nº 

Docentes a tempo integral 18 

Docentes a tempo parcial 20 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

4 813  Doutoramento 

2 813  Mestrado 

7 211  

213  

212 

214  

Doutoramento 

1 213  Mestrado 

Docentes que terminam o 

processo de formação em 

2015 

1 813  Doutoramento 

3 211 

213  

212  

Doutoramento 

 
 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015 
 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

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

8 813  3.3  

3 213  6 e  6.4  

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

12 813  3.3  

3 213 : 2 
211 : 1 

6 
6.4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Projetos de Investigação 

 
 

Prestação de Serviços à Comunidade 

 
 

Outras Atividades previstas  
Identificação Área CNAEF Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de pessoal 
não docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não 

docente, alunos, 
comunidade) 

Ação de Formação “Ensino 
da Natação” 

813  5 2 Alunos e comunidade  

4º Congresso Ibérico de 
Atividade Física e 
Desporto 

813  12 3 Docentes, alunos e 
comunidade 

Seminário de Futebol  813  5 2 Docentes, alunos e 
comunidade 

Acampamento 
Internacional - atividades 
aventura   (parceria com a 
Universidade Pablo de 
Olavide)  

813  2  Alunos 

Jogo de Estratégia – 
Guerra dos mundos  

813  6 2 Alunos, docentes e 
pessoal não docente 

Publicação do Fanzine: 
ESPAÇO MARGINAL n.º 2 

211/213 8  Alunos do Curso de Artes 
Plásticas e Multimédia 

Publicação do n.º 8 e 9 da 
Revista Invisibilidades: 
Revista Ibero-Americana 
de Educação Artística,  da 
qual somos Editores. 

 
211/213/212/214 

2  Alunos do Curso de Artes 
Plásticas e 

Multimédia(Educação e 
Comunicação 

multimédia) 

Organização da 1.ª Edição 211/213/212/214 8  Artes Plásticas e 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

Projetos de Investigação a candidatar durante 
2015 (registados no Gabinete de Projetos do 
IPBeja) 

2 813  3.3 

3 213  6 
 6.4  

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que 
decorra total ou parcialmente em 2015 (registados 
no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

1 813  3.3  

1 213  6 
6.4  

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS  

Prestação de Serviços à comunidade  3 813  3.3  

2 142   

3 213  6 
 6.4  

Prestação de Serviços não regulares 2 813  3.3  

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.gpeari.mctes.pt/archive/doc/FOS-versao_final__2_.pdf
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do FESTIVAL – “ Beja 
Screen City”  

Multimédia/ Educação e 
Comunicação 

Multimédia/ TESP de 
Som e Imagem /Câmara 

Municipal de beja 

1 Exposição da itinerância 
– “Habitar as Imagens” – 
em Setúbal. 

211/213 8  Alunos do Curso de Artes 
Plásticas e Multimédia 

3 Visitas de estudo a 
exposições de Artes 
Plásticas / Media Art. 

 211/213 4  Alunos do Curso de Artes 
Plásticas e Multimédia 

1 série de seminários 
sobre Indústrias Criativas 

213/212/214 8  Artes Plásticas e 
Multimédia/ Educação e 

Comunicação 
Multimédia/ TESP de 

Som e Imagem /Câmara 
Municipal de beja 

1 Exposição – Intermédia 
2015 – com apresentação 
de trabalhos de alunos. 

211/213/212/214 8  Educação e 
Comunicação 

Multimédia/ TESP de 
Som e Imagem /Câmara 

Municipal de beja 

Ação PromL – IPBeja/Rede 
Internacional de 
Universidades Leitoras 

 3  Alunos e comunidade 
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II.5.7 Departamento de Matemática e Ciências Físicas 

 

Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 

 Nº 

Docentes a tempo integral 10 

 
Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
 

Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

2 462  

441  

 

Doutoramento 

 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área CNAEF  Área FOS 
 

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

1 460  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.  

2 460  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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II.5.8 Departamento de Educação e Ciências Sociais e do Comportamento 

 
Recursos Humanos 
 
Pessoal Docente 

 Nº 

Docentes a tempo integral 15 

Docentes ausentes do departamento em condições 
excecionais (comissões de serviço, licença sem 
vencimento, etc.) 

1 (tempo 
parcial) 

 

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2015 
Indicador Nº Área Grau de Formação 

Docentes envolvidos em 

processo de formação em 

2015 

3 312: 2 

762: 1 

Doutoramento 

 
 

Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos 
científicos, comunicações) previstos para 2015: 
 
Publicações, comunicações e patentes 

Indicador Quantidade Área CNAEF  

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

3 
3 
1 
1 

762 
312 

142/144 
311 

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

1 
3 
1 
1 

762 
312 

142/144 
311 

 
 

Projetos de Investigação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Quantidade Área CNAEF  

Projetos de Investigação a candidatar durante 2015 
(registados no Gabinete de Projetos do IPBeja) 

1 312 

Projetos de Investigação a decorrer em 2014 - já 
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total 
ou parcialmente em 2015 (registados no Gabinete de 
Projetos do IPBeja) 

1 312 

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
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Prestação de Serviços à Comunidade 

 

Outras Atividades Previstas  
Identificação Área Nº 

docentes 
envolvidos 

Nº de 
pessoal 

não 
docente 

envolvido 

Atividade dirigida a: 
(docentes, pessoal não 

docente, alunos, 
comunidade) 

Encontro Luso-Espanhol ou 
Internacional em Serviço 
Social 

762 5  Docentes e alunos 

Mobilidade Erasmus – 
University College of Ghent 
- Bélgica 

762 2  Docentes 

Curso docente Prof. 
Convidada: Universidade de 
Liepaja 

142/144 1   

Participação na Rede 
Kastalla 

142/143/144 1   

Encontro em Educação 
Especial (a confirmar) 

141/144 Vários Vários Todos os interessados a 
nível local, regional e 

nacional 

Colóquio sobre o Cante 312 2  IPBeja e Comunidade 

 

Em termos globais e quantitativos, e no cômputo de todos os Departamentos, estão 

previstas as seguintes ações: 

Indicadores Nº 

Projetos de Investigação a candidatar em 2015 38 

Projetos de Investigação a decorrer já candidatados e cuja realização 
decorrerá total ou parcialmente em 2015 

30 

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

 
96 

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

 
92 

Docentes que terminam doutoramento em 2015 18 
Tabela 21. Indicadores Quantitativos Globais para 2015 

Fonte: Departamentos/IPBeja, Novembro de 2014 

 

Indicador Quantidade Área CNAEF  

Prestação de Serviços à comunidade  1 
2 
1 

762 
312 
311 

Prestação de Serviços não regulares 1 312 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/doc_emprego/Portaria256_2005_CNAEF.pdf
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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). 

A Tabela que se apresenta de seguida corresponde ao Orçamento Privativo para 2015 

proposto pelo IPBeja ao Ministério da Educação e Ciência, e já aprovado pela 

Assembleia da República: 

 

Tabela 22. Orçamento previsto 2015  
Fonte: Serviços Financeiros, Presidência/IPBEJA, Outubro de 2014. 
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Fontes utilizadas: 

Plano Estratégico do Instituto Politécnico de Beja 2014-17.(Documento de trabalho). 

IPBeja. 

 

Planos de Atividades enviados para os Serviços de Planeamento e Desenvolvimento 

Estratégico pelos diversos serviços, unidades orgânicas e departamentos. (Outubro e 

Novembro de 2014). 

 

 


