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Prefácio 

 

O IPBeja é uma instituição preparada para se adaptar, aproveitar e potenciar as oportunidades 

económicas e sociais que se colocam ao seu território e ao mundo. Somos uma comunidade 

académica jovem e empenhada. Temos condições infraestruturais únicas num campus que 

agrega as quatros unidades de formação e investigação em que nos estruturamos: a Educação, 

a Agricultura, a Saúde e a Tecnologia e Gestão. Acrescem os campos laboratoriais e de 

experimentação agrícola, três residências e a ligação direta à vasta zona de lazer e de 

atividade física que nos circunda.  

A vitalidade de qualquer território e de qualquer instituição depende estruturalmente dos seus 

recursos humanos e das suas lógicas de vivência, de governação e de criação coletiva e 

individual. Devemos todos e cada um de nós, empresas, autarquias, escolas, associações e 

demais autoridades públicas e privadas, reforçar o trabalho conjunto cumprindo o desígnio de 

tornarmos o nosso território - mais próximo ou mais longínquo - mais dinâmico e com 

capacidade adicional de assegurar a empregabilidade dos recém-diplomados, de aceitar as 

novas ideias de negócio, de enquadrar a dinâmica de mudança. 

Reitero, por fim, o agradecimento a todos que contribuíram para reforçar a nossa ação em prol 

da qualificação da população e da capacitação territorial. 

 

 

 

 

Prof. Doutor Vito Carioca 

Presidente do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 
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Nota introdutória 

O Relatório de Atividades de 2014 incorpora o início de um novo ciclo de atuação da atual 

Presidência que visa dar continuidade à estratégia seguida na legislatura anterior e, 

simultaneamente, preconizar novos formatos de ação para mitigar os constrangimentos e 

abraçar os desafios emergentes, que se colocam, na atualidade, ao IPBeja. 

O documento divide-se em 4 (quatro) partes e estrutura-se da seguinte forma: 

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

recursos humanos, de oferta formativa, de alunos e de orçamento executado 

em 2014; 

 em segundo lugar, descreve-se, sucintamente, o resultado do processo de 

monitorização do primeiro ano de vigência do Plano Estratégico do IPBeja de 

2014-17. Apresenta-se o grau de cumprimento das metas das intervenções 

estratégicas contratualizadas. Em seguida, identificam-se as atividades 

desenvolvidas pelas diferentes unidades orgânicas que integram o IPBeja e 

descreve-se o trabalho de investigação e de disseminação científica 

desenvolvido; 

 na última parte,  apresentam-se as atividades de internacionalização.  

 

Por fim, refere-se que este Relatório serve de referência para a avaliação dos indicadores de 

desempenho institucionais inscritos no Quadro de Avaliação e Responsabilização do IPBeja 

(QUAR). 
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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.  

Constituem, na atualidade, a equipa de gestão, seis (6) Pró-Presidentes 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. 

Integra ainda a Equipa de Gestão um (1) Administrador que assume funções de gestão 

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

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 Saúde1. 

 

                                                           
1
 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):  

 Serviços de Ação Social (SAS)  

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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Figura 1. Organograma do IPBeja 
Fonte: GICOM 2015
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I.1.Oferta formativa 
 

A Oferta Formativa do IPBeja integra atualmente no presente ano letivo (2014/15), cursos de 

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

Tecnológica (CET), cursos Técnicos Superiores Especializados (CTeSP) e outras formações que 

não conferindo grau académico se destinam sobretudo a dar resposta a necessidades 

formativas detetadas, pontualmente, na comunidade (quer através de diagnóstico realizado 

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

 

Cursos de 1º ciclo 

A oferta formativa de cursos de 1ºciclo manteve-se no atual ano letivo (2014/15). Esta é 

composta por 17 cursos de 1º ciclo, em diferentes regimes de funcionamento: diurno (15), 

pós-laboral (1) e a distância (1) 2. Nomeadamente: 

Agronomia  

Engenharia do Ambiente 

Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

Artes Plásticas e Multimédia 

Desporto 

Educação Básica 

Educação e Comunicação Multimédia 

Serviço Social 

Engenharia Informática  

Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral) 

Terapia Ocupacional  

Turismo 

Solicitadoria (em regime presencial e em modalidade de ensino a distância) 

Enfermagem  

Terapia Ocupacional  
Tabela 2. Oferta Formativa de 1º Ciclo 

 

Pós – Graduações/ Pós-Licenciaturas e 2ºciclo  

A oferta formativa em curso 2014/15, ao nível das Pós-Graduações, Pós-Licenciaturas e 

Mestrados3 é constituída por: 

Pós-Licenciaturas 

Enfermagem Comunitária 

Pós-Graduações 

Contabilidade e Finanças 

                                                           
2 Fonte: www.ipbeja.pt (Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014) 
3 Fonte: Presidência/IPBeja, Março de 2015. 

http://www.ipbeja.pt/
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Mestrados (2º ciclos) 

Engenharia Alimentar 

Engenharia do Ambiente 

Agronomia 

Psicogerontologia Comunitária 

Educação Especial – Especialização no Domínio Cognitivo-Motor 

Atividade Física e Saúde Escolar 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

Engenharia de Segurança Informática 

Segurança e Higiene no Trabalho 
Tabela 3. Oferta Formativa de Pós-Licenciatura e de Mestrado 

 

Cursos de Especialização Tecnológica 

Ao nível dos CET, encontram-se em funcionamento, (2014/15) os seguintes cursos4: 

 

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 de CET 

 
 

Cursos Técnicos Superiores Especializados 

Dos novos cursos CTeSP, iniciaram neste ano letivo, os seguintes: 

 

Viticultura e Enologia 

Som e Imagem 

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 

Tabela 5. Oferta Formativa de CTeSP 
 

  

                                                           
4
 Fonte: Presidência/IPBeja, Março de 2015. 
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I.2. Alunos 

No atual ano letivo, existem 2477 alunos inscritos no IPBeja nas diferentes ofertas formativas, 

repartidos da seguinte forma: 

 Nº de 
alunos 

Licenciatura 1903 

Mestrados/2ºciclos 303 

Cursos Técnicos Especializados 20 

Pós-graduações e Pós-Licenciaturas 43 

Cursos Técnicos Superiores Especializados 208 

Tabela 6. Alunos por tipo de oferta formativa 
Fonte: Presidência/IPBeja, Março 2015. 

 

I.3. Recursos Humanos 
 

No que respeita aos Recursos Humanos, o IPBeja conta atualmente com 196 docentes5, 

distribuídos da seguinte forma: 

 60% do total de carreira (correspondente a 9 professores coordenadores, e 108 

professores adjuntos);  

 10% do total na situação de equiparados (20 docentes à de assistente); 

  29% do total são professores convidados (21 docentes como professores adjuntos 

convidados, 34 como assistentes convidados e 2 professores requisitados); 

 1% do total são assistentes (2 assistentes). 

Do total de docentes, 80 (41%) possuem Doutoramento, 78 (40%) detém o grau de mestre e 

37 (19%) são licenciados6. Atualmente, 44 docentes (22% do total) encontram-se em processo 

de formação – 39 doutorandos e 5 mestrandos.  

 

Figura 2: Docentes segundo o nível académico, 2014 (%) 
Fonte: Serviços de Recursos Humanos/IPBeja, Dezembro 2014. 

                                                           
5 Fonte: Serviço de Recursos Humanos/IPBeja, Dezembro de 2014. 
6
 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).  

Doutoramento; 
41% 

Licenciatura; 
19% 

Mestrado; 40% 
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Terminaram, em 2014, o seu processo formativo, dezasseis (16) docentes, destes: dez (9) 

obtiveram o grau de doutor, um (1) o grau de mestre, um (1) o grau de licenciado e cinco (5) o 

grau de especialista. 

O quadro de Pessoal não docente7 é constituído por 140 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 (42%) e ensino secundário (17%), sendo, os 

restantes portadores de diploma ao nível do 3ºCiclo do EB (24%) e 1º e 2ºciclos do EB (ambos 

com 8,5%). 

I.4 Recursos Financeiros 
 

Execução orçamental da receita (orçamento privativo) 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO PLANO SALDOS/2013 
RECEITA COBRADA ATÉ 

31/12/2014 

ESTIG 2ª FASE 754.358,52 € 285.963,25 € 

TOTAL INV. DO PLANO DO IPBEJA 754.358,52 € 285.963,25 € 

 
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO SALDOS/2013 

RECEITA COBRADA ATÉ 
31/12/2014 

OE 64.981,00 € 11.241.910,00 € 

IPBEJA 55.436,20 € 10.931.685,00 € 

SAS 9.544,80 € 310.225,00 € 

RECEITAS PRÓPRIAS 4.175.915,61 € 4.149.617,40 € 

IPBEJA 3.918.792,92 € 3.779.861,23 € 

SAS 257.122,69 € 369.756,17 € 

TOTAL FUNCIONAMENTO 4.240.896,61 € 15.391.527,40 € 

 
TOTAL ORÇAMENTO PRIVATIVO 4.995.255,13 € 15.677.490,65 € 

Tabela 7. Execução Orçamental da Receita 
Fonte: Serviços Financeiros, Fevereiro 2015 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 Fonte: Serviços de Recursos Humanos/IPBeja, Janeiro de 2015. 
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Execução orçamental da despesa (orçamento privativo) 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DESPESA PAGA ATÉ 31/12/2014 

ESTIG 2ª FASE 747.233,01 € 

TOTAL INV. DO PLANO 747.233,01 € 

 
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DESPESA PAGA ATÉ 31/12/2014 

OE 11.280.588,83 € 

IPBEJA 10.970.134,97 € 

SAS 310.453,86 € 

RECEITAS PRÓPRIAS 3.826.895,66 € 

IPBEJA 3.442.632,43 € 

SAS 384.263,23 € 

TOTAL FUNCIONAMENTO 15.107.484,49 € 

TOTAL ORÇAMENTO PRIVATIVO 15.854.717,50 € 

Tabela 8. Execução Orçamental da Despesa  
Fonte: Serviços Financeiros, Fevereiro 2015 
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II. Opções estratégicas inscritas no Plano Estratégico 2014-17 

As 8 METAS ESTRATÉGICAS DO IPBEJA são: 

1. Qualificar e Melhorar a Oferta Formativa; 

2. Consolidar a sustentabilidade da Investigação, Desenvolvimento e Transferência de 

Conhecimento; 

3. Otimizar e Inovar na Prestação de Serviços; 

4. Fortalecer a Imagem e a Marca Institucionais; 

5. Reforçar a atuação internacional; 

6. Consolidar a Cultura de Avaliação e de Qualidade; 

7. Assegurar a sustentabilidade financeira e a otimização dos processos de gestão; 

8. Implementar um modelo funcional ajustado à gestão integrada do produto/serviço. 

 

EIXOS DOMÍNIOS 

I. Qualidade Reconhecida no ensino e 
Aprendizagem 

I. 1. Aprendizagem ligada ao emprego e ao 
empreendedorismo 
I.2. Educação e formação ao longo da vida 
I.3. Atração de novos clientes 
I.4. Aposta estratégica na investigação 
aplicada 
I.5. Consolidar o Processo de Bolonha 
I.6. Consolidar a marca IPBeja associada à 
qualidade de intervenção nas áreas de 
atuação estratégica 

II. Promover a Inovação II. 1. Desenvolver de dinâmicas de 
sustentabilidade 
II.2. Na relação com a comunidade 

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

III.1. Sustentabilidade da investigação 
 

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

IV.1. Dimensão social do IPBeja 
IV.2. Dimensão cultural do IPBeja 
IV.3. Dimensão ambiental do IPBeja 

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.2. Consolidar a cultura de avaliação 

VI. Reforçar a Internacionalização num 
contexto de Diversificação e Qualidade 

VI. Estratégia para a internacionalização 
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II.1 Resultados da monitorização realizada 

O IPBeja desenvolveu a sua ação tendo como orientação os eixos, os domínios e as respetivas 

intervenções prioritárias consignados no Plano Estratégico 2014-17.  

A monitorização das intervenções estratégicas (41 no total) foi feita pelos coordenadores das 

equipas, tendo por análise os indicadores de resultado e as metas e respetivo cronograma de 

execução.
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Na tabela seguinte sintetiza-se o grau de execução do plano de ação do PE IPBeja, no ano de 2014. 

I. QUALIDADE RECONHECIDA NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

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

Relatório anual, com base nas 
respostas validadas de pelo menos 
55% dos diplomados em análise e 
60% das empresas envolvidas no 
estudo. 

100% 
 

 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.1.2. Reforçar o 
IPBeja 
Empreendedorismo 
 

Ação 1- Desenvolver incubadora de empresas de base 
tecnológica (mediante aprovação da candidatura ao 
Sistema Regional de Transferência de Tecnologia 
(metas/ano) 

A Incubadora de empresas do IPBeja apenas foi inaugurada no dia 4 de Novembro de 
2014, facto que condicionou a sua intervenção no ano em apreço. Apesar disso, a 
procura dos seus serviços foi significativa no período de dois meses, permitindo atingir 
alguns dos objetivos propostos. Estes não foram, inclusive, ultrapassados em virtude do 
período de tempo não ter permitido a constituição de outras empresas, nomeadamente 
spin-off´s, embora os seus promotores já tivessem sido acolhidos na incubadora, ainda 
na fase de Pré-incubação. 
 
 
Foi possível instalar a incubadora num espaço com dimensões superiores às inicialmente 
previstas, permitindo disponibilizar um maior número de salas de incubação, 9 salas ao 
invés das 3 inicialmente previstas, ultrapassando-se assim o que se encontrava planeado. 
Tal realidade também permitiu disponibilizar outros serviços não inicialmente previstos, 
tais como uma sala para formação, uma sala de secretariado (já com uma funcionária em 
horário normal), uma sala de arquivo, uma sala de reuniões e uma sala para a entidade 
gestora do espaço 

3 empresas instaladas na incubadora 100% 

1 start-up 100% 

2 spin-off 50% 

5 empresas apoiadas 60% 

2 empregos criados através das 
start-ups 

100% 
 

4 empregos criados através das spin-
off 

0% 

9 empregos criados pelas empresas 
instaladas na incubadora 

55% 
 

5 empreendedores apoiados 100% 

Ação 2- Desenvolver ações de incentivo de boas 
práticas de empreendedorismo e de contacto com 
empreendedores 

Conseguiu-se o envolvimento de 200 alunos, mas não o dos professores na integração de 
equipas a concurso no Poliempreende. 
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Duplicar, por ano, o n.º de alunos 
que apresentam projetos de 
criação de empresas 

100% 
 

Participação de 100 estudantes do 
IPBeja por colóquio "conversas 
com empreendedores” 

50% 
 

Envolvimento de 200 alunos e 5 
docentes do IPBeja por edição, nas 
próximas edições do concurso 
Poliempreende 11. 

100% 
 

4 Oficinas de formação em 
empreendedorismo e participação 
de 20 alunos por oficina de 
formação em empreendedorismo 

100% 
 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.2.1. Criar uma 
unidade de educação 
e formação ao longo 
da vida 

Estabelecer protocolos com pelo 
menos 2 entidades externas/ano 

0% 
 

Falta de disponibilidade dos coordenadores: a respetiva nomeação foi feita em 
acumulação com as funções já desempenhadas, sem atribuição de redução de cargas 
letivas. Submeter pelo menos 2 ações, por 

ano, ao Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua 

100% 

Realizar pelo menos 2 ações 
certificadas e acreditadas para a 
docência, por ano 

50% 

Realizar 3 ações certificadas para 
diferentes públicos 

33% 

Colaborar em projetos de 
formação, sendo que pelo menos 1 
projeto será proposto pelo IPBeja 

100% 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.2.2. Implementar o 
projeto Educa em 
Rede 

Adequar o 1º Ciclo em Solicitadoria 
ao modelo pedagógico de EAD 

Não cumprida Foram minimizados os incidentes 
técnicos no 1º Ciclo de 
Solicitadoria   

1. O Coordenador do IPBeja EaD avaliou 
presencialmente o da Universidade Internacional 
Telemática – Uninettuno, de Roma, tendo 
inclusive gravado conteúdos destinados a um 
Master oferecido por esta, e suscitado o apoio 
desta, do resultou a vinda de dois docentes da 
mesma ao IPBeja. 

2. Visita de dois docentes da Universidade 
Politécnica de Valência com experiência em EaD 

3. O Coordenador participou na SubTech2014 - 
Thirteenth International Conference on 
Substantive Technology in Legal Education and 
Practice, realizada na Universidade de Viena, 
entre 12 e 14 de julho, tendo apresentado uma 
comunicação sobre  “On On-line Teaching / 
Learning of Law. Some notes about a successful 
experience”. de 2014 Conferência Internacional. 

4. Foi realizado um curso pela Novabase, sobre a 
Plataforma Blackboard – Collaborate, dias 6 e 7 
de fevereiro, manhã e tarde, para Docentes 
indicados pelas respetivas Comissões de Curso, 
bem como para os Funcionários do Serviço de 
Informática e do IPBeja EaD. 

5. Adicionalmente, nos dias 14 e 15 de maio tiveram 
lugar ações de formação pedagógica por parte de 
Docentes da Universidade Internacional 
Telemática – Uninettuno, respetivamente 
destinados a Docentes de Informática, Física e 
Matemática e de Direito. Enquanto, no dia 4 de 
junho, teve lugar uma outra ação de formação 
pedagógica, por parte de Docentes da 
Universidade Politécnica de Valência, destinada a 

Implementar as seguintes ofertas 
formativas em modalidade de EAD 
e/ou Blended-learning: 

Parcialmente 
cumprida 
 
 

Aguarda decisão da Presidência do 
IPBeja) 
 

1º ciclo em engenharia informática 

Pós-graduação em turismo 
industrial (parceria com 
Sinestecnopolo) 
Pós-graduação em animação, 
turismo e lazer  

Não Cumprida 
 

Não houve candidatos em número 
exigido.  
 

Pós-graduação em direito dos 
contratos 

Não Cumprida 
 

 

2º ciclo em etnobotânica (parceria 
com Museu Botânico) 
2º ciclo Engenharia de segurança 
informática 

Não Cumprida 
 

Os seus promotores consideram 
que as mesmas ainda não são 
oportunas 

Apoio a duas Formações não 
graduadas de curta duração. 

Não Cumprida 
 

 

Formação pedagógica e técnica do 
pessoal docente  

Cumprida  

Colocar em pleno funcionamento 
as ofertas formativas EAD com o 
mínimo de incidentes técnicos. 

Parcialmente  
Cumprida 

É ainda premente a celebração do 
Protocolo do IPBeja com a U 
Aberta 

Realização de uma conferência 
internacional a decorrer a distância 
sobre EAD, sendo expectável 
participação de 50 especialistas 

Cumprida  
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Docentes de Turismo e de Direito. 
6. O IPBeja EaD colaborou ainda com a Comissão do 

Curso de Solicitadoria na realização de ações de 
formação sobre a Plataforma Blackboard – 
Collaborate, destinadas aos Docentes e aos 
alunos do Curso, com elaboração de um tutorial 
em vídeo. 

7.  O IPBeja EaD, em termos experimentais, 
produziu 4 vídeos, destinados a conferências 
internacionais, por forma a testar a aplicação do 
modelo pedagógico em elaboração. 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.2.3. Reforçar a 
aposta no Centro de 
Línguas e Culturas 

Ação 1 - Equipamento da estrutura física do Centro de 
Línguas e Culturas (CLC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura física do CLC 100% 
equipada, até 2014 (parte) 

Não foi 
completamente 
cumprida. 

Ação 2- Divulgação do CLC e suas atividades 

Divulgação efetiva, eficaz e 
atempada das atividades do CLC 

Cursos não 
abriram por 
inscrições 
insuficientes 

Conhecimento do CLC e suas 
atividades pela comunidade 
envolvente (nomeadamente cidade 
de Beja) 

Impossível de 
determinar o 
grau de 
cumprimento  

Ação 3 - Plano de Formação em Inglês do Pessoal 
Docente e não Docente do IPBeja 

Manter e procurar aumentar a oferta 
formativa   

Cumprida 
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Manter e procurar aumentar o n.º 
de formandos docentes e não 
docentes do IPBeja 

Não cumprida 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ação 4 – Outros cursos /atividades de divulgação de 
línguas e culturas estrangeira 

Manter e procurar aumentar, o nº 
de eventos de promoção das línguas 
e culturas estrangeiras (ano letivo 
2013/14: 3 eventos) 

Não cumprida 
 

Manter e procurar aumentar, o n.º 
de formandos/participantes nas 
iniciativas. 

Não cumprida 
 

Continuidade do CLC como membro 
da ReCles 

Cumprida 
 

Produção de 1 guia de conversação 
universitário Inglês-Português 

Não cumprida 

 
 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.3.1. Implementar o 
plano de cooperação 
estratégica com 
escolas e centros de 
formação 

Aumentar em cada ano e face ao ano 
anterior (entre 2014 e 2017) 3% o 
número de alunos inscritos em 
formação no IPBeja, 
independentemente da sua natureza. 

Não mensurável 
em 2014 
 
 
 

Prazos muito apertados para submissão das propostas de CTeSP conduziram a que fosse 
necessário adiar para mais tarde a apresentação de propostas em parceria no âmbito 
destes cursos, com Escolas Profissionais ou Secundárias do Concelho de Évora ou do 
Alentejo Litoral. 
 
 
Assinatura do protocolo de cooperação estratégica entre o IPBeja, os agrupamentos de 
escolas e as escolas secundárias e profissionais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, num 
total de 27 parceiros (29 de maio de 2014). 
 

Desenvolvimento de pelo menos 2 
planos de estudo conjuntos ou 
sequenciais, por ano, com 
escolas/centros envolvidos no Plano 
de Ação 

Não cumprida 
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Desenvolvimento de pelo menos 5 
atividades conjuntas ou acordadas 
(projetos de investigação e 
desenvolvimento, consultoria técnica, 
seminários e outros eventos, 
visitas…), por ano, com 
escolas/centros envolvidos no Plano 
de Ação 

Superada 9 de dezembro de 2014: 1.ª reunião de parceiros do protocolo de cooperação estratégica 
entre o IPBeja, os agrupamentos de escolas e as escolas secundárias e profissionais do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.3.2. Conceção do 
Plano de Ação do 
Processo de 
Implementação dos 
cursos Técnicos 
Superiores 
Profissionais 

Desenvolvimento de cursos 
técnicos superiores profissionais 
no último ano letivo em que os CET 
ainda são oferta formativa do 
IPBeja. 

Cumprida Produção do documento: Conceção do plano de ação do processo de implementação dos 
cursos técnicos superiores profissionais, homologado pelo Presidente do IPBeja 
(4.11.2015)  

Implementação deste tipo de 
cursos na oferta formativa do 
IPBeja 

Cumprida 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, 
ADICIONALMENTE 

I.4.1. Certificar os 
laboratórios 

Implementação de um sistema de 
gestão da qualidade no(s) 
laboratório(s) Não Cumpridas 

A Presidência decidiu que o laboratório a acreditar era o da análise de águas, não sendo 
possível informar sobre o grau de implementação do sistema de gestão da qualidade nem 
os avanços feitos na implementação de procedimentos conformes com a norma relevante 
(IEC 17025). 
 

Acreditação de um ou mais 
laboratórios ou técnicas 

I.4.2. Consolidar os 
pressupostos de 
participação no 
Sistema Regional de 
Transferência de 
Tecnologia (SRTT) e 
da dinâmica de 
inovação científica 
subjacente à 
estratégia 2020 

100% de investimento realizado a 
nível de aquisição 
de equipamentos e de valorização 
dos espaços 
físicos até Novembro de 2014; 

Cumprida As metas e os objetivos foram totalmente cumpridos. No âmbito do novo Quadro 
Comunitário, Alentejo 2020, continuar-se-á a trabalhar no sentido da consolidação e, se 
possível, do aumento dos investimentos de valorização do potencial científico do IPBeja. 

Participação ativa no processo de 
monitorização e de consolidação 
da dinâmica de funcionamento do 
SRTT, em sede de parceria e com a 
CCDRA. 

Cumprida 

 
INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 

CONCRETIZAÇÃO 
DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.5.1. Formar o corpo 
docente em 
metodologias ativas 
de ensino 
aprendizagem 

Pelo menos 1 edição do curso 
 
Pelo menos 50% de docentes 
inscritos no curso 

Parcialmente 
concluídas 

 

I.5.2. Avaliar a 
implementação do 
processo de Bolonha 
no IPBeja 

Identificar as fragilidades 
relacionadas com o processo de 
Bolonha no IPBeja, até 2014 
Consolidar as boas práticas já 
implementadas na instituição 

Parcialmente 
concluída 

Resolução de procedimentos que ainda não estavam em conformidades com alguns itens 
de Bolonha, com relevância para descritores em Português e em Inglês, códigos e outros.  
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

I.6.1. Desenvolver e 
aplicar o 
estacionário 
institucional 

Diminuição de 10% ao ano do número 
de casos assinalados como sendo de 
uma inadequada utilização da 
identidade visual do IPBeja, face a 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 

Neste momento esta ação regista um atraso de 6 meses, pelo que não foi ainda possível apurar a 
totalidade (100%) dos suportes de comunicação institucional utilizados aos quais é necessário 
aplicar a identidade visual do IPBeja. Estima-se que neste momento estejam identificados cerca 
de 60% dos suportes utilizados. Desta forma, não é possível apurar o grau de consecução da 
meta relativa à diminuição do número de casos identificados como sendo de má utilização da 
imagem. A terceira meta só será mensurável no final de 2015 atendendo ao facto do valor base 
se referir ao ano de 2014, pelo que só no fim de 2015 será possível estabelecer comparação.      
A implementação desta ação regista um atraso de 6 meses em resultado da afetação de tempo à 
criação de uma nova linha gráfica para os suportes de comunicação necessários à promoção dos 
cursos TESP e, na sequência, à recriação dos suportes de comunicação utilizados em ações 
promocionais das licenciaturas. Para além disso, existiu a necessidade da afetar tempo ao 
desenvolvimento da interface gráfica da APP - My IPBeja APP - a implementar brevemente, e à 
criação de um portal para o projeto promocional StudyInAlentejo. 
 
Adicionalmente aos indicadores de resultado acordados inicialmente, foi possível desenvolver a 
interface gráfica para a aplicação My IPBeja APP e para o portal StudyInAlentejo. 

Identificação de 100% dos suportes de 
comunicação utilizados 
institucionalmente, e aos quais é 
necessários aplicar a identidade visual do 
IPBeja, no final de 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 

Um crescimento de 10% ao ano no 
acesso às páginas que disponibilizam 
templates e ficheiros de apoio à 
edição/criação de suportes de 
comunicação, face aos acessos em 2014 

 

I.6.2. Elaborar o 
plano de 
comunicação  

Diminuir os custos globais com ações de 
comunicação em 3% ao ano, a partir do 
valor global da despesa registada no final 
de 2013 

Superada (a 
redução foi de 
6%) 

Em termos globais, para o conjunto de ações promocionais de todo o IPBeja, em 2013 
foram executadas ações num valor a rondar os 68.808€, tendo sido reduzido esse valor 
para os 64.548€, numa redução de cerca de 6,19% (estes valores, sem IVA, são estimados 
em função dos dados na posse do Gabinete de Imagem e Comunicação). Em termos 
parciais, isolando a parcela com maior expressão para estas ações correspondente à 
inserção de publicidade, em 2013, investiu-se 28.162€ e, em 2014, 26.472€.  
 
No que se refere à aplicação de um instrumento para avaliar a perceção da marca IPBeja, 
optou-se por não o adotar enquanto não for desenvolvido o plano de comunicação 
construído com o envolvimento da comunidade académica. 
 
No que se refere ao aumento dos alunos nos vários segmentos da oferta formativa, de 
acordo com os objetivos estabelecidos no QUAR, de referir que no período este não foi um 
objetivo aduzido a este instrumento. No entanto, importa referir que no ano 2014 não 
existiu um aumento do número de alunos matriculados no IPBeja, pelo que a meta não foi 
atingida.   

Melhorar a perceção da Marca IPBeja, 
através da melhoria dos resultados, 
apurados no final de 2014, da aplicação 
do instrumento - classificação da marca 
IPBeja – em 5% 

Cumprimento 
Indeterminado 

Aumentar as referências à marca IPBeja 
nos meios de comunicação social em 5% 
ao ano, tendo por base os valores 
registados no final de 2013 

Superada 
(aumento de 
43%) 

Aumentar o número de alunos nos 
vários segmentos da oferta formativa em 
linha com o QUAR IPBeja 

Não Cumprida 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

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

Garantir a validação a 100% dos 
conteúdos difundidos relativos às 
licenciaturas, a partir da campanha para 
o ano letivo 2014/15 

Cumprida Neste momento todos os conteúdos relativos às licenciaturas estão identificados e são sujeitos a 
um processo de validação através da auscultação dos Coordenadores de Curso e Diretores de 
Escola. Este processo, que inicialmente era somente aplicado às licenciaturas, foi estendido aos 
restantes segmentos da oferta formativa no âmbito da decisão de se ampliarem os canais de 
comunicação. 
Permanece alguma dificuldade em obter os descritores validados a incluir nos sites dos cursos e 
na obtenção dos conteúdos em inglês, aspeto que provoca uma perceção negativa acerca da 
informação disponibilizada, ainda que não se tenha traduzido em queixas registadas. 
 
Neste momento, o maior constrangimento prende-se com as alterações introduzidas aos campos 
dos descritores das unidades curriculares, com impacto sobre a estrutura de conteúdos a 
disponibilizar e à indefinição processual conducente à obtenção dos mesmos para inclusão nos 
diferentes canais de comunicação. Esta indefinição tem particular impacto no micro-site de cada 
curso, pois fizeram-se várias tentativas para obtenção dos descritores para disponibilizar e até 
hoje não foi possível obtê-los de acordo com uma matriz uniformizada. Na sequência, também os 
micro-sites em inglês são deficitários pois o conjunto dos descritores deveria ser a unidade de 
conteúdo estruturante para a comunicação institucional de cada um dos cursos.  

Reduzir em 50% ao ano as reclamações 
de inconformidades dos conteúdos 
associados à promoção da oferta 
formativa, relativamente ao número de 
reclamações registadas no final de 2014 

Cumprida 

Aumentar em 10% ao ano o número de 
ações de produção e difusão de 
conteúdos com origem em serviços dos 
IPBeja, tendo por base o número 
registado no final de 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 
(será somente 
quantificada no 
próximo ano) 

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

Atingir os 100% de intervenções 
estratégicas ou projetos estruturantes 
com micro-site institucional 
desenvolvido no final de 2014  

Parcialmente 
Cumprida 
(50%) 

As referências aos projetos estruturantes, por associação à marca IPBeja, aumentaram na mesma 
proporção das referências ao IPBeja (um aumento de cerca de 43% de 2013 pra 2014). Surge 
como principal constrangimento à ação planeada o facto de o Plano Estratégico somente ter sido 
aprovado em reunião do Conselho Geral no início de 2015, o que dificultou a identificação com 
clareza do conjunto dos projetos e intervenções estratégicas. Somente depois dessa identificação 
global foi possível desenvolver a estrutura de informação conducente à criação dos diferentes 
micro-sites. 
 
Como indicador de resultado concretizado adicionalmente à ação, o facto de na sequência do 
desenvolvimento desta ação se ter identificado um conjunto de necessidades de comunicação 
associadas às intervenções e projetos estratégicos, o que conduziu à reformulação de outros 
canais de comunicação institucional. Refira-se, a título de exemplo, a reformulação da newsletter 
do IPBeja que a partir do final de Abril terá uma estrutura de conteúdos com inclusão de rúbricas 
dedicadas a cada um dos projetos ou intervenções estratégicas. 
 

Aumentar em 5% ao ano, tendo por base 
os valores de 2013, o número de 
referências na comunicação social a 
intervenções e projetos estruturantes 
associados à marca IPBeja 

Cumprimento 
Indeterminado 
(dependente 
da superação 
da meta1) 

Aumentar em 5% ao ano o acesso aos 
micro-sites das intervenções ou projetos 
estruturantes, tendo por base o valor 
alcançado no final de 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 
(dependente 
da superação 
da meta1) 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

II.1.1. Consolidar o 
IPBeja Editorial 

Aumento do número de edições da 
responsabilidade do IPBeja, com a 
chancela IPBeja Editorial 
 

Não Cumprida Inexistência de publicações com chancela do IPBeja, ou de estruturas a ele associadas, sem 
referência ao IPBeja Editorial. 
 
Inexistência de resposta à solicitação de uma página própria para o IPBeja Editorial dentro da 
Página do IPBeja, feita ao GICOM a 21.01.2014, com previsão de resposta anunciada então para 
setembro/outubro de 2014. 
 
Instalação da plataforma OJS pelos STI; 
Receção de artigos variados na posse do anterior coordenador do IPBeja Editorial, Professor José 
Orta, a 03.03.2014. 

Reforço da projeção do IPBeja pela 
indexação das suas publicações em 
bases de dados nacionais e 
internacionais 
 

Não Cumprida 

 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

II.1.2. Reorganizar a 
dinâmica funcional 
da exploração 
agrícola 

Diminuir em 50% os tempos 
necessários para a tomada de decisão 
e para a concretização da proposta, 
nomeadamente quanto a aquisição e 
venda de produtos e serviços 
 
 

Acordo de 
funcionamento 
contratualizado 
com a Presidência 
do IPBeja com 
vista à 
concretização da 
meta  

 

Diminuir em 80% os tempos para a 
aquisição e venda de produtos e 
serviços 
 

Diminuição de 20% do montante 
despendido com serviços externos 
com equipamento de tração 
 

Não foi 
despendido 
qualquer 
montante nesta 
rubrica em 2014 
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Diminuição em 80% do montante 
necessário para grandes reparações 
de equipamentos de tração; 

A aquisição de 
equipamento 
novo em 2013 e 
2014 permite 
cumprir meta 

Duplicação da área regada por 
aspersão na Herdade do Outeiro 

Cumprida 

Estabelecimento de pelo menos 10 
protocolos entre o IPBeja e entidades 
externas 

50% 

Realização de 30 estudos Cumprida 

Realização de 8 eventos de 
divulgação 

Cumprida 
 

10% dos docentes dos cursos ligados 
à agropecuária desenvolvem estudos 
na, ou com o apoio dos meios afetos 
à EA, por ano. Neste caso, como 
objetivo: 30% dos custos devem ser 
cobertos por receitas (contrapartidas 
monetárias) 

Superada 
 

Realização de pelo menos 50 aulas 
com recurso aos meios afetos e 
disponibilizados pela EA, por ano; 

Superada 
 

10% dos docentes participam nas 
atividades da EA, por ano 

Superada 
 

10% dos alunos dos cursos 
relacionados com a agropecuária 
participam nas atividades da EA, por 
ano 

Superada 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

II.2.1. Reforçar o 
papel do IPBeja Cubo  

Aumentar o valor das vendas de 
produtos regionais em 5% ao ano, 
tendo por base o valor de referência 
das receitas apuradas no ano 2013 

Não Cumprida Tendo em conta que a plotter de impressão esteve avariada durante o ano de 2014, não foi 
possível aumentar as receitas, com impressão de grande formatos, face ao valor apurado em 
2013. Neste momento a situação está ultrapassada e o IPBeja CUBO voltou a prestar os serviços 
de impressão de grandes formatos. 
 
 
O facto de ter existido a necessidade de adaptar o IPBeja CUBO às novas regras de faturação, que 
entraram em vigor em 2014, obrigou a uma processo de adaptação dos colaboradores e à 
consequente reafectação de tempo 

Aumentar o valor das receitas com a 
impressão de grandes formatos em 
5% ao ano, tendo por base o valor de 
referência de 2013 

Não Cumprida 

Aumentar o n.º de fornecedores 
regionais, acrescentando anualmente 
10 novos fornecedores à lista do final 
de 2013 

Parcialmente 
Cumprida 
(aumento de 2 
fornecedores) 

Aumentar o n.º de itens da coleção 
do merschandising institucional 
vendido no IPBeja CUBO em 3 novos 
itens anualmente 

Cumprida (mais 
3 novos itens) 

Aumentar o n.º de requisições on-line 
no micro site do IPBeja CUBO em 5% 
ao ano, a partir do valor atingido no 
final de 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 
 

II.2.2. Consolidar o 
canal institucional 
IPBeja TV 

Aumentar em 5% ao ano o número 
de acessos à plataforma Web do 
IPBeja TV, tendo como base o 
número de acessos em 2013 

Não Cumprida Em 2013 registaram-se 55.063 visualizações de vídeo e, em 2014, 41.735 visualizações. O que 
corresponde, em 2013, ao registo de 152.678 min, e, em 2014, 101.522 min.  
A diminuição dos acessos e visualizações estará associado ao facto de em 2014 não terem sido 
coproduzidos programas com órgãos de comunicação social, como em 2013 (duas séries 
produzidas com o Correio Alentejo – Sinal Aberto e Primeiro Plano). Estas coproduções realizar-
se-ão em 2015, conforme planeado na estratégia de comunicação para a promoção da oferta 
formativa 2015/16. 
 
Em curso a edição de um DVD para as séries Primeiro Plano e Sinal Aberto, devendo em breve 
estar preparado para reprodução. 
 
Como indicador de resultado concretizado adicionalmente ao plano de ação, de referir o facto de 

Aumentar em 25% ao ano o número 
de edições de séries coproduzidas ou 
produzidas mediante projeto/ação 
com media regionais ou estruturas do 
próprio IPBeja, utilizando como 
referência as 24 edições de duas 
séries produzidas e realizadas em 
2013 

Meta adiada 
para 2017 
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Instalar 6 players/ecrãs por ano, no 
período 2014/17 

 neste momento estar a ser produzida uma série de programas no âmbito do projeto Study In 
Alentejo. Esta série resulta da estratégia de comunicação para a promoção da oferta formativa 
para o próximo ano e beneficia do facto do IPBeja ter assinado em protocolo com todas as Escolas 
de Ensino Secundário e Profissional em 2014. No âmbito desta série serão produzidos e realizados 
27 vídeos com peças de reportagem das visitas efetuadas a igual número de escolas do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral. Este projeto permitirá “cartografar” o território educativo ao nível das 
Escolas de Ensino Secundário e Profissional, e comunicar com toda a comunidade académica essa 
realidade 

Editar e reproduzir um DVD por cada 
uma das séries coproduzidas ou 
produzidas 

Em curso  

Aumentar em 25% ao ano as edições 
de séries realizadas por alunos com a 
coordenação da estrutura do IPBeja 
TV, com uma base de 6 edições de 
uma série a produzir em 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 
(avaliada no final 
de 2015) 

Aumentar a receita publicitária do 
IPBeja TV em 10% ao ano, tendo por 
base o objetivo de atingir os 5000€ de 
receitas com publicidade em 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 
 

II.2.3. Consolidar a 
relação com os media 
partners regionais 
através do apoio à 
mediatização de 
conteúdos 

Aumentar anualmente em 50% o 
número de programas produzidos e 
realizados, tendo por base os 24 
programas produzidos em 2013 

Não Cumprida Estão em fase de pré-produção três diferentes séries de programas com igual número de 
parceiros. Dois parceiros de âmbito regional e um terceiro de âmbito nacional, pelo que 
consideramos que a segunda meta foi atingida em 2014.  
 
O número de referências ao IPBeja na comunicação social manteve-se em 2014, pelo facto de não 
se terem produzido conteúdos em parceria. 
 
Adicionalmente foi acordado com o grupo Young Direct Media, proprietário do canal Mais 
Educativa TV, a difusão de conteúdos do IPBeja TV dentro de 30 escolas na área da grande Lisboa 
através de um canal corporativo que esta empresa de media explora. Está igualmente acordada a 
coprodução de conteúdos multiplataforma, de acordo com as áreas de intervenção do IPBeja. 

Acrescentar 2 novos parceiros 
anualmente à lista de media partners 
regionais com quem se coproduzem 
projetos de mediatização de 
conteúdos multiplataforma 

Cumprida (dois 
de âmbito 
regional e um de 
âmbito nacional) 

Aumentar anualmente em 50% as 
referências ao IPBeja em resultado de 
projetos de coprodução de conteúdos 

Não Cumprida 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

III.1.1. Reforçar o 
incentivo e apoio à 
investigação 

Ação 1 –Reforçar o incentivo e apoio à investigação Suspensão das ações Uma Página por Dia e Vamos Plantar uma Árvore de Palavras, após 
julho de 2014, devido à redução da equipa e à incapacidade para dar resposta rápida e 
pronta a solicitações. 
Digitalização de 100% dos documentos que constituíam o arquivo dos trabalhos 
académicos. A totalidade dos ficheiros PDF criados foi convertida para o formato PDF/A 
que é um formato de ficheiro para arquivamento de longo prazo de documentos 
eletrónicos, de acordo com a norma ISO 19005. Presentemente 100% dos trabalhos são 
pesquisáveis. 
Validação da qualidade dos registos do repositório do IPBeja no processo de auditoria à 
qualidade e normalização dos registos pela FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
tendo em vista o cumprimento desta avaliação. 
Participação como vice-coordenadora do Grupo de Trabalho da FCT designado GT 
Divulgação onde se debateram as questões da divulgação dos repositórios e se propôs o 
plano de ação para a Semana do Acesso Aberto em Portugal e a avaliação das atividades. 
Elaboraram-se os seguintes materiais de comunicação: folheto, marcador, newsletter, 
blog, etc. 
Coprodução (IPBeja/Universidade de Évora) de vídeo sobre o Acesso Aberto, com a 
Universidade de Évora, no âmbito da elaboração de materiais de divulgação para partilha 
de toda a comunidade RCAAP. 
Participação do IPBeja na Semana do Acesso Aberto: Realização de 4 sessões sobre o 
acesso aberto intitulada “Open Access: Produção científica em Portugal: o que vai mudar?” 
(Decreto-Lei 115/2013, Proposta de politica FCT) e divulgação do Repositório do IPBeja; 
Realização de 2 sessões sobre o acesso aberto intitulada “Open Access e direitos de autor” 
para os cursos de Educação básica e Direito. 
Ação PromL – Brincar com as palavras: ação desenvolvida em parceria com o Centro de 
Acolhimento Temporário A Buganvília- Beja. A ação teve como intervenientes as alunas do 
2º ano do curso de Educação Básica e tinha como objetivo o desenvolvimento da 
linguagem oral de crianças institucionalizadas dos 3 aos 5 anos. 
Ação PromL - Empresta-me as tuas orelhas: nova ação em parceria com a Biblioteca 
Municipal de Beja José Saramago – Câmara Municipal de Beja (BMB). Consiste na 
intervenção de alunos do 3º EB no sector infantil da BMB, junto de grupos de pais e filhos 
e de crianças institucionalizadas, acompanhados pelos técnicos da BMB, acrescido da 

Entre final de 2014 e final 
de 2017, registar 90% das 
publicações entregues à 
Biblioteca em cada ano 

 

Superada (100%) 
 

http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?tdip=Decreto-Lei&ndip=115/2013
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produção de recensões críticas sobre livros infantis destinadas a pais. 
Biblioteca – Oficinas de verão, para crianças em férias. 
Seminário coorganizado com Rede de Bibliotecas Escolares: II Encontro de Bibliotecas 
Escolares do Alentejo Ler e Formar Leitores no século XXI – leitura e inclusão, 3 e 4 de julho 
de 2014. 
Criação de página do Facebook 
https://www.facebook.com/pages/RIULIPBeja/642194149192589 

 

Ação 2 – Consolidação e Crescimento do RPTC do 
IPBeja 

 

Realização de 5 ações 80% 

Envolvimento de 100 indivíduos da 
comunidade académica / cursos 

100% 
 

Relação com 5 parceiros na 
comunidade local ou regional 

100% 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

IV.1.1. Promover o 
apoio social para a 
integração do 
estudante 

Aumentar o envolvimento dos 
estudantes na integração social 
dos seus pares 
 
 

1 ação de 
Formação   
 
 8 alunos tutores 
com formação 

Realização de 1 ação de formação subordinada à temática da “Gestão e Organização do 
Tempo” no mês de Novembro de 2014, com a duração de 3 horas e a participação de 10 
estudantes dos cursos de licenciatura do IPBeja. 

Incrementar os canais de 
comunicação entre docentes, 
comissões técnico-científicas e 
pedagógicas dos cursos e 
estruturas do IPBeja no âmbito 
da integração social dos 
estudantes 

Cumprida 1 grupo de trabalho constituído, composto por 14 docentes e 14 estudantes representantes 
de cada curso de 1ºciclo do IPBeja 

Consolidar a identificação, 
encaminhamento e 
acompanhamento de situações 
de risco social dos estudantes 

Cumprida Identificação e encaminhamento para os Serviços de Ação Social de 10 situações de risco 
social de estudantes do IPBeja 

https://www.facebook.com/pages/RIULIPBeja/642194149192589
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

IV.1.2. Promover o 
sucesso educativo e 
prevenção do 
abandono escolar 

Aumentar 2% a taxa de sucesso 

escolar, em média, por ano letivo 

Cumprida 

 

 

Diminuir em 0,2% a taxa de 

abandono escolar, em média, por 

cada ano escolar 

Cumprida 

 

IV.1.3. Intervir na 
comunidade - criação 
de observatório das 
dinâmicas do 
envelhecimento no 
Alentejo 

Organização do Portal até 

Fevereiro de 2014 

Parcialmente 

Cumprida 

 

Criação e apresentação pública de dois logotipos, o do ODEA e o do CIAEA . 

Orientação de dois alunos do curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária no 

ODEA no âmbito de uma bolsa de mérito social disponibilizada no IPBeja que trabalharam na 

investigação de necessidades de formação de auxiliares de instituições de idosos e na 

organização da plataforma do ODEA. Organização de nove grupos de trabalho da 

responsabilidade de cada membro do ODEA que possibilitaram a organização de linhas de 

intervenção no envelhecimento e a captação de novos elementos para o ODEA.  

Desenvolvimento e conclusão de seis projetos de investigação na área do envelhecimento 
no Alentejo; Orientação de 15 projetos de investigação no âmbito do Mestrado de 
Psicogerontologia Comunitária. 
Inicio de parceria num projeto de investigação e intervenção em conjunto com a UÉvora e o 

IPPortalegre, na área da literacia em Saúde no Envelhecimento. 

Início de parceria num projeto de investigação e intervenção através da formação com a 

Universidade de Sevilha e a Universidade Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha), na área das 

intervenções assistidas por animais e envelhecimento. 

Colaboração no projeto Progress in White  com vista ao levantamento das necessidades de 

formação dos profissionais ligados a Instituições de apoio a gerontes do Conselho de Beja. 

Este projeto envolveu nove países: Espanha, Grécia, Itália, Malta, Bulgária; Portugal, 

Roménia, Turquia e Polónia e decorreu até Dezembro de 2014. 

Início da organização de uma parceria com a Cáritas no apoio social/domiciliário a gerontes. 

Deu-se início à organização do Portal com o seu desenho e formatação, mas, por falta de 

recursos humanos e disponibilidade dos elementos responsáveis pela Organização do Portal 

do ODEA este ainda se encontra em fase de conclusão. 

Organização de Dados sobre o 

Envelhecimento no Alentejo com 

uma periocidade semestral  

Parcialmente 

cumprida 

 

Organização do Centro de 

Investigação e Apoio ao 

Envelhecimento Ativo até 

Fevereiro de 2014 

Cumprida 

 

Desenvolvimento de pelo menos 

1 Projeto Investigação e/ou 

Intervenção do Centro de 

Investigação e Apoio ao 

Envelhecimento Ativo, com uma 

periocidade anual 

Cumprida 

 

Desenvolvimento de pelo menos 

1 evento direcionado à 

comunidade no âmbito do 

envelhecimento, anualmente  

Cumprida 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

IV.2.1. Reforçar o 

projeto IPBeja Cultura 

Estabelecer protocolos de 
colaboração, para a disseminação 
das agendas culturais, com 100%, 
dos municípios do CIMBAL e 
CIMAL, até ao final de 2014. 

Parcialmente 
cumprida 

Não foi possível cumprir na totalidade a meta estabelecida para final de 2014 no que se 
refere a protocolar com 100% dos municípios da CIMBAL e da CIMAL, a disseminação das 
agendas culturais de cada um dos municípios junto da nossa comunidade académica, pelo 
facto de ainda não se terem ultrapassado os constrangimentos técnicos e administrativos 
necessários à implementação de um portal agregador desta informação. 
 
A segunda meta só será contabilizada no final de 2015 por estarmos a comparar com o 
número de visitas registadas em 2014, sendo este o ano base. 
 
Também no que se refere às restantes metas somente no final de 2015 será avaliado o 

grau de consecução das mesmas. 

Aumentar em 15% ao ano o 
número de visitas ao micro-site do 
IPBeja Cultura, tendo por base o 
número de visitas registadas no 
final de 2014. 

Cumprimento 
Indeterminado 

Aumentar em 10%, ao ano, o n.º 
de referências ao IPBeja na 
imprensa, por via da associação à 
intervenção estratégica “IPBeja 
Cultura”, tendo por base o número 
de referências registadas em 2014 

Cumprimento 
Indeterminado 

Aumentar em 10%, ao ano, o n.º 
de eventos e iniciativas, de âmbito 
cultural apoiadas, pelo IPBeja 
Cultura, tendo por base o número 
de iniciativas apoiadas em 2014. 

Cumprimento 
Indeterminado 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

IV.2.2. Associar o 
IPBeja à promoção 
do cante Alentejano 

1 grupo coral constituído, em 2015 Em curso  

1 Congresso de Etnomusicologia a 
decorrer em 2015  

1 CD com modas do Coro, em 2015 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

IV.3.1. Avaliar a 
eficiência energética 
dos edifícios do 
campus do IPBeja 

Diminuição de 10% no consumo de 
energia nos edifícios do IPBeja 

Superada 
 

A aguardar autorização superior para a execução de auditoria energética aos edifícios do 
IPBeja (requisição interna efetuada no dia 09/04/2014). 
Apesar de não se ter efetuado a auditoria energética, conseguiu-se mesmo assim obter em 
2014 uma diminuição do consumo de energia de 85.682 kWh a que correspondeu uma 
poupança de 31.871,71€. 

 

INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

V.1.1. Rever os 
estatutos do IPBeja, 
promovendo a 
reflexão pública 
acerca da organização 
Institucional 

Conclusão do processo de revisão 
dos Estatutos do Instituto 
Politécnico de Beja, com alteração, 
aprovação e entrada em vigor 
concluída até 31 de dezembro de 
2015. 

Em Curso Está prevista e em fase de preparação para apresentação, uma proposta legislativa de 
alteração à Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior), pelo que este objetivo é extemporâneo uma vez que é prejudicado por 
circunstâncias que implicam alterações cujo teor e sentido definitivos ainda não são 
conhecidos. A meta está assim dependente e prejudicada por alterações supervenientes, 
relevantes e prejudiciais à sua concretização.  
 

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

Criação e entrada em 
funcionamento de uma estrutura 
representativa do pessoal não 
docente do Instituto Politécnico de 
Beja até 30 de junho de 2015 e 
titulada nos Estatutos da 
Instituição até 31 dezembro de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Curso  
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

V.1.3. Certificar um 
sistema de gestão da 
qualidade 

Implementação de um sistema de 
gestão da qualidade comum a 
todos os serviços e órgão do 
IPBeja 

Parcialmente 
cumprida 

Tem vindo a ser adiada, por questões orçamentais, a intervenção de uma entidade externa 
que permitisse a realização de auditorias e consultorias aos procedimentos em vigor assim 
como a formação aos vários órgãos de gestão do IPBeja. Esta intervenção agora aprovada 
em conselho de gestão permitirá uma consolidação dos procedimentos utilizados e a 
acreditação dos recursos, equipamentos e da própria instituição. Este facto levou a que a 
ação prevista para 2014 fosse adiada para 2015. Embora sem a intervenção da entidade 
externa, que consideramos determinante para a otimização dos procedimentos utilizados, 
os indicadores de medida existentes revelam-nos a concluir sobre a existência de um 
sentimento de satisfação dos vários interlocutores do processo. 

Acreditação/certificação de 
cursos, serviços, de gabinetes e de 
sectores, bem como de 
laboratórios do IPBeja. 

V.1.4. Implementar 
um sistema integrado 
de gestão 

Apresentação da Conta de 
Gerência anual através do SIAG e 
em conformidade com o Poc-
Educação  

100%  

V.1.5. Consolidar o 
protocolo 
institucional 

Adoção do Protocolo Institucional 
em 30% dos eventos realizados em 
2014 (seminários, conferências), 
com um acréscimo de 15% ao ano 
até 2017 

Parcialmente 
Cumprida 

Não foi possível o total cumprimento no que respeita à organização de seminários e 
congressos organizados por docentes, pelo facto de ainda não se ter generalizado e 
promovido um documento com o texto do protocolo institucional. Este aspeto justifica o 
não cumprimento da terceira meta indicada.  
 

Redução, do número de quebras 
de protocolo registadas, em 25% 
ao ano, tendo por base o número 
registado no final de 2014 

Não Cumprida 

100% das cerimónias oficiais em 
2015 de acordo com as regras 
protocolares estabelecidas no 
Manual de Protocolo e Cerimónia 

Não  

V.2.1. Monitorizar o 
sistema de avaliação 
do desempenho 
docente 

Processo de avaliação do 
desempenho docente 
Ausência de reclamações face aos 
resultados de avaliação do 
desempenho docente -2011/2013 

100% Finda a avaliação dos docentes no triénio 2011-2013 e após a intervenção da comissão 
paritária relativamente aos processos em análise, não se registaram reclamações dentro 
dos prazos previstos na lei. 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

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

100% das propostas de avaliação 
monitorizadas com vista à 
equidade dos processos de 
avaliação individuais/serviço 
0% de reclamações apresentadas 

100%  

V.2.3. Monitorizar a 
implementação das 
recomendações dos 
EUA 

Superação da grande maioria dos 
constrangimentos à ação 
presentes nas recomendações da 
EUA relacionados com a dinâmica 
institucional 

Cumprida As recomendações constantes no relatório da EUA continuam a ser tomadas em 
consideração com impacto na avaliação anual dos cursos e na construção de novos 
manuais de procedimentos ou monitorização dos existentes. Realizar-se-á em breve nova 
reunião dos membros do Steering Comittee para avaliação do processo e determinação 
das estratégias a seguir. Consideramos que as reuniões deste grupo de representantes 
institucionais deverão ocorrer com uma periodicidade semestral o que não tem 
acontecido. Como indicadores de resultados apresentam-se todos os manuais de 
procedimentos elaborados, os relatórios de autoavaliação dos cursos, assim como os 
relatórios de avaliação institucional elaborados anualmente pelo GQUAP e constantes na 
página web do Instituto (Conselho Avaliação e Qualidade). 
 
Foi ainda elaborado o Manual de Qualidade do IPBeja, homologado em 2014 e atualmente 
em vigor 

Prolongamento da existência/ação 
do Steering Comittee para além do 
processo de avaliação da EUA 
Implementação de processos de 
autoavaliação institucional, com 
uma dinâmica próxima da 
desenvolvida pela equipa da EUA, 
com periodicidade bianual 

Cumprida 

VI.1.1. Aumentar a 
mobilidade 
internacional de 
colaboradores não 
docentes, docentes e 
estudantes 

Criar condições que favoreçam a 
utilização de 100% das bolsas de 
mobilidade (estudantes, docentes 
e pessoal não docente) atribuídas 
anualmente ao IPBeja ao abrigo 
dos diversos programas de 
mobilidade  

Parcialmente 
cumprida 

A grande parte da intervenção está concluída com exceção para alguns cursos que ainda 
não se conseguiu implementar a dinâmica internacional desejada 

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

Planos de reconhecimento da 
formação do IPBeja e 
prosseguimento para estudos de 
doutoramento 
 
 
 

Concluída Esta situação está alcançada com a Universidade de Huelva através de protocolo 
específico. Destaque ainda para o reforçar dos trabalhos entre grupos de trabalho do 
IPBeja de serviço social e desporto com equipas da Universidade de Huelva, equipas do 
curso de alimentar e equipas da universidade da Extremadura, entre outras. 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

VI.1.3. Afirmar o 
IPBeja enquanto 
interlocutor da CPLP 

Planos de reconhecimento da 
formação do IPBeja e 
prosseguimento para estudos de 
doutoramento 

Parcialmente 
cumprida 

Identificação de oportunidades claras de cooperação entre países PALOP em particular 
Moçambique e Angola 
 

VI.1.4. Realizar o 
Encontro COM 
Culturas 

Construção conjunta de projetos 
ou formações no prazo máximo de 
um ano após a realização do 
evento 

Não cumprida Atendendo às mudanças estratégicas e à entrada em vigor do regulamento do estudante 
internacional ainda não possível de calendarizar esta atividade e conseguir dinâmicas em 
conformidade com a importância do evento 

Realização de pelo menos 1 
seminário/congresso/colóquio/ 
Encontro científico 

Não cumprida 

VI.1.5. Cooperação 
com a SUL-América 

Parcerias de trabalho formalizadas 
com IES e Empresas 
Plano de reconhecimento da 
formação do IPBeja e 
prosseguimento para estudos de 
doutoramento 

Concluída Aumentamos o n.º de protocolos e constituíram-se equipas e trabalho para desenvolver 
cooperação na área da agricultura e engenharias com particular dinâmica com a 
universidade de UNICHAPECO- Brasil 
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INTERVENÇÃO METAS ATINGIDAS EM 2014 GRAU DE 
CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS/INDICADORES DE RESULTADO CONCRETIZADOS, ADICIONALMENTE 

VI.1.6. Estudar a 
viabilidade da 
instalação de um 
centro de cooperação 
e formação do IPBeja, 
num dos países da 
CPLP, em parceria 
com instituições 
locais 

Aumentar em 25% ao ano o 
número de acesso ao site do 
IPBeja a partir de Moçambique, 
tendo por base o número de 
acessos, medidos através do 
Google Analytics, no ano de 2013 
(269 visitas) 

Superada 
(aumento de 
100%) 

Das 269 visitas registadas em 2013, registámos 538 em 2014. Desta forma, esta meta foi 
atingida na sequência de um conjunto de ações comunicacionais, das quais se destaca uma 
campanha de Google Ad-Words direcionada para o “estudante internacional”, com um 
retorno bastante positivo em Moçambique. 
 
Neste momento está a ser avaliada uma primeira ação desenvolvida em Moçambique com 
o apoio da ADPM. Nessa primeira ação foi apresentado um dossier sobre os CTeSP’s que o 
IPBeja está a preparar, junto de alguns parceiros desta associação, de forma a identificar 
parceiros com interesse em estabelecer uma parceira com o IPBeja. Após o balanço desta 
ação será preparada a primeira missão com vista a identificar parceiros locais (em Maputo) 
com os quais seja possível desenvolver as bases do centro de recursos e formação. 
 
Está igualmente em curso a preparação de um conjunto de ações de responsabilidade 
social e cultural a implementar em parceria com agentes que já atuam em Moçambique. 
As restantes metas somente serão avaliadas a partir de 2015 

Efetuar duas missões anuais em 
Moçambique, até ao final de 2015, 
com vista à consecução dos 
objetivos da intervenção 
estratégica 

Em curso 

Desenvolver duas ações anuais de 
responsabilidade cultural e social 
“para com Moçambique”, até ao 
final de 2015, ano a partir do qual 
devem duplicar para 4 ações 
anuais 

Em curso 

Capacitar como agentes locais ao 
serviço do IPBeja em 
Moçambique, 3 novos agentes por 
ano, a partir de 2015 

Em curso 

Implementar o projeto-piloto do 
“Centro de Recursos e Formação - 
Moçambique” em 2016, com a 
implementação das duas primeiras 
ações, ao que se deverá seguir 
uma duplicação das ações em 
2017. 

n.a. 

Tabela 8: Intervenções e grau de cumprimento do PE 2014-2017, 2014.  
Fonte: Plano de Monitorização do Plano Estratégico, SPDE/IPBeja, Fevereiro 2015. 
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III. Atividades desenvolvidas pelas Unidades do IPBeja 

III.1. Atividades desenvolvidas pelos Serviços de Ação Social (SAS) 

 

Ações Planeadas  Ações Realizadas Metas Alcançadas  

Reforço das medidas de ação social, 
nomeadamente através da atribuição das bolsas 
de mérito social, no âmbito do protocolo 
celebrado com o Banco Santander. 

Implementação de bolsas de mérito social em 
colaboração com o Banco Santander 

Apoio em bolsas de mérito social a 40 estudantes apoiados  
  

Consolidação de uma cultura da qualidade assente 
em práticas sistemáticas de autoavaliação e 
avaliação externa.  

Elaborou-se um inquérito, juntamente com o 
Gabinete de Qualidade, para aplicar nas 
residências de estudantes 

Não foi realizado o relatório com o resultado do inquérito 
 
Verificados pela equipa VAS-DGES de 30 processos de 
candidatura a bolsa de estudo a estudantes do ensino 
superior, depois de verificados não foi detetado nenhum 
erro. 

Verificação externa no âmbito da atribuição de 
bolsas de estudo 

Automação de processos designadamente o 
desenvolvimento de plataforma informática de 
suporte à gestão de alojamento. 

Implementação do sistema informático de 
alojamento 

Aplicação do SIAG- módulo alojamento 

Atualizar as informações disponíveis no site dos 
SAS; 

Solicitação para o GICOM de atualização da 
página dos SAS 

Atualização e implementação do micro site das bolsas de 
mérito social 

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.  

Os SAS participaram nas atividades com 
estudantes estrangeiros. 
 

 

Foi feito o Regulamento de Funcionamento das Residências 
de Estudantes do IPBeja, devidamente homologado pelo Sr. 
Presidente do IPBeja;  
Procedimentos para cozinhar nas residências de estudantes 
do IPBeja, em língua Inglesa. 
O site ainda não está disponível em língua inglesa 

Qualidade percebida dos serviços prestados 
(confiabilidade, capacidade de resposta, 
segurança, empatia e elementos tangíveis)  
 

Jantar convívio com os estudantes residentes nas 
residências na época Natalícia 
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Ações Planeadas  Ações Realizadas Metas Alcançadas  

Eficácia da comunicação com as partes 
interessadas/stakeholders 

Reuniões com os representantes dos estudantes. 
Colaboração com a Associação Académica do 
IPBeja 

 

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

Captação de estudantes que abandonaram os 
estudos por falta de condições económicas 

Medidas de combate ao abandono escolar nomeadamente 
através de planos de pagamento de propinas, foram 
efetuados 148 planos de pagamento de propinas. 

Melhorar os espaços das residências de 
estudantes, nomeadamente dar a possibilidade 
aos residentes de poderem confecionar alimentos. 

Implementação de medidas para confeção de 
alimentos nas residências 

Foi posto em prática a possibilidade de confeção das 
refeições nas residências de estudantes, após implementação 
de condições de segurança 

Avaliação e aconselhamento psicológico e 
vocacional; 
 

Abertura de 52 novos processos, com uma média 
de intervenção de 10 sessões/consultas 

Todos os definidos em plano de ação anual. 

Campanha de Rastreio do VIH/SIDA  Bianual Mais uma ação do que a prevista no plano anual 

Curso de Educação Sexual e Reprodutiva para 
Voluntários. 

Bianual Mais uma ação do que a prevista no plano anual 

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

Anual Os previamente definidos em plano de ação 

Serviço de Apoio à Sexualidade Anual Os definidos em plano de ação 

Curso de Formação para a Prevenção de 
Consumos Aditivos e Minimização de Riscos, para 
Voluntários. 
Campanha de prevenção de consumos e 
minimização dos riscos durante as festas 
académicas. 

Em preparação estratégica com a nova parceria Os definidos em plano de ação 

Marketing Social do GAPP 
Apresentação dos conteúdos funcionais do GAPP. 

1 de Dezembro – ação informativa e de 
sensibilização 
 
 

Os definidos em plano de ação 
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Ações Planeadas  Ações Realizadas Metas Alcançadas  

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; 

As atividades mencionadas nos pontos 1 e 2 foram 
desenvolvidas em colaboração como GAPP, através de 
consultas de aconselhamento alimentar e sessões de 
esclarecimento diretamente com os interessados. 
 
Nos pontos 3 e 4 foi feito o contacto direto com os alunos em 
questão, tentei esclarecer todas as dúvidas e apoiá-los no 
que necessitassem, no que diz respeito à sua alimentação. 

Gabinete de Alimentação e GAAD O Gabinete de Alimentação participou em todos os eventos desenvolvidos pelos alunos das escolas do IPBeja 

Acolhimento aos alunos - Sessão de Apresentação 
do Gabinete 

Divulgar o Gabinete e o serviço que presta; 
esclarecer dúvidas; aconselhar. 

 

Auditorias ao refeitório e bares do IPBeja  As auditorias ao refeitório foram diárias e aos 
bares mensais 

 

Receção ao aluno Foi realizado um peddy-paper  

Dia da Atividade Física do IP Beja Atividades físicas e desportivas 60 Alunos participaram no dia da Atividade Física 

Dia Mundial da Saúde Atividades físicas e desportivas 60 Alunos participaram neste evento 

Distúrbios Culturais Torneio de Futsal; Workshop de Defesa Pessoal Teve a participação de 60 indivíduos  

Torneio Semestre – Basquetebol Torneio de Basquetebol 3x3 Participaram 12 alunos divididos em 4 equipas 

Taça IPBeja - Futsal X Taça do IP Beja em Futsal Participaram 170 alunos, funcionários e docentes 

Taça IP Beja - Basquetebol Torneio de Basquetebol 3x3 Participaram 12 alunos 

 Bora Lá Mexer – Núcleo de Fitness Atividade de Fitness 60 alunos do IP Beja inscreveram-se nesta atividade regular 

Bora Lá Mexer – Núcleo de Badmínton Treinos de Badmínton 6 Alunos inscritos neste núcleo 

Bora Lá Mexer – Ginástica Sénior Universidade Sénior 30 inscrições de alunos da Universidade Sénior 

FADU – IP Beja Judo Participação no Campeonato Nacional e Europeu 
de Judo Universitário 

5 Alunos inscritos no Nacional Universitário; 
2 Alunos apurados para o Campeonato Europeu Universitário 

FADU – Outras modalidades Participação no Camp. Nacional Universitário 50 Alunos inscreveram-se nos treinos de captação 

Tabela 9: Atividades do SAS 
Fonte: IPBeja/SAS, Março 2015
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III.2. Atividades desenvolvidas pelas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação 
 

 A informação é apresentada discriminadamente por Unidade Orgânica de Ensino e Investigação. 

III.2.1. Escola Superior Agrária 

Ações Planeadas  Ações Realizadas 

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

 Sessão de boas vindas e abertura do ano letivo (27 outubro) 
Sessão de apresentação dos alunos visitantes de LILLEBAELT Academy of Professional Higher Education (Dinamarca), no 
âmbito da sua formação (24 abril) 

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

Oportunidades de negócio nos mercados internacionais para as empresas portuguesas no setor da água (21 
março)/CTC&P mestrado Eng. Ambiente. 
A olivicultura no Baixo Alentejo (14 janeiro)/CTC&P de Agronomia, Culturas Regadas e Olivicultura e Viticultura 

Realização de ações de divulgação junto 
das escolas profissionais e secundária) em 
colaboração com o GICOM) 
 

Visitas de estudo das turmas: da Esc. Bento de Jesus Caraças (8 maio, 4 de dezembro) e  da Esc. Profissional Fialho de 
Almeida (Vidigueira) (15 maio) 
Visita dos alunos do curso vocacional “Agricultura de regadio” do Agrupamento de Escolas de Mourão (19 junho) 
Visita de alunos da ACOS aos laboratórios da área alimentar (25 setembro) 

Promoção e realização de minicursos 
destinados aos alunos do ensino 
secundário 
 

Ação de formação para os alunos do curso profissional de técnico de Processamento e controlo alimentar (15 maio) 
“Avaliação toxicológica do efeito de contaminantes nos ecossistemas aquático e terrestre” para alunos da Esc. Sec. 
Serpa (16 junho) 
“Produção dos Alimentos e Sustentabilidade” para alunos da Esc. Sec. Serpa (16 junho) 
Minicurso “Biodisel”  
“Produção dos Alimentos e Sustentabilidade” para alunos da Esc. Profissional Bento de Jesus Caraças (3 de abril) 
“Métodos microbiológicos”, curso para alunos da Esc. Sec. Ferreira do Alentejo (18 novembro) 
“Avaliação toxicológica do efeito de contaminantes nos ecossistemas aquático e terrestre” para alunos da Esc. 
Profissional Bento de Jesus Caraças (12 dezembro) 
“Avaliação toxicológica do efeito de contaminantes nos ecossistemas aquático e terrestre” para alunos da Esc. Sec. 
Moura (27 outubro) 
“Tecnologia Alimentar” para alunos da Esc. Sec. Moura (27 outubro); Microbiologia Alimentar” para alunos da Esc. Sec. 
Moura (24 de abril); Segurança e Higiene Alimentar” para alunos da Esc. Sec. Moura (24 de abril) 
“Tecnologia Alimentar” para alunos da Escola Básica e Secundária (17 novembro) 
 



                                                                                   

42 
 

Ações Planeadas  Ações Realizadas 

Estabelecer protocolos de cooperação 
com escolas profissionais e 
desenvolvimentos de cursos conjuntos 
 

Esc. Secundária de Serpa – formação em contexto de trabalho de alunos do curso profissional de técnico de Gestão do 
Ambiente (maio e junho) 
ACOS - formação em contexto de trabalho de alunos (21 de abril a 4 de junho) 
NERBE/AIP - formação em contexto de trabalho de alunos do programa Vida Ativa (6 outubro a 31 dezembro) 
COMPETIR - formação em contexto de trabalho de alunos (3 a 26 novembro)Acompanhamento do curso “Agricultura de 
regadio”, em funcionamento Agrupamento de Escolas de Mourão – reunião d e monitorização, Mourão, 3 junho 

Projeto Ciência à Mão de Semear Projeto Ciência à Mão de Semear - Encontro de partilha de resultados (Março) 

Participação na FUTURÁLIA e outras feiras Presença da Direção da ESA e das CTC&P dos cursos 

10ª Encontro Nac. de Proteção Integrada 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada, realizado em Abril 

Seminários/Workshops temáticos 
associados às áreas de ensino e 
investigação da ESA 

A olivicultura no Baixo Alentejo (14 janeiro)/CTC&P de Agronomia, Culturas Regadas e Olivicultura e Viticultura 
Quando marketing e comunicação rimam com nutrição (9 maio) – /CTC&P Eng. Alimentar e de C&T dos Alimentos com a 
NESTLÉ PORTUGAL S.A. 

 Colaboração com a ACOS na organização 
do Campo da feira/Ovibeja 2014 

Campo da Feira, Ovibeja 2014 / CTC&P de Agronomia, Culturas Regadas e Olivicultura e Viticultura , dos alunos destes 
cursos e vários docentes (30 abril a 3 de maio) 

Cursos de formação curta e média 
duração 

Curso Técnico Superior Profissional em Viticultura e Enologia. Curso de Regadio e Ambiente (1 edição) (junho) 
Preparação da oferta de curso internacional com a CAH Vilentum (Holanda) – reuniões de trabalho (7 a 10 outubro) 

Realização de Dia Aberto na ESA para 
empresas e empregadores  

Sessões públicas para entidades empregadoras para apresentação das novas propostas de formação da ESA (2 e 3 
dezembro).Receção e reunião de trabalho com a Direção da OLIVUM (6 junho) 

Outras Atividades Não Planeadas mas Realizadas 

O festival na Planície (5 a 8 junho)/ CTC&P Eng. Ambiente 
Curso de Infestantes no Milho (20 e 21 março) 
Visita dos alunos do Centro Infantil Coronel Sousa Tavares (3 dezembro) 
Membro do CC da Herdade da Contenda e participação nas reuniões (25 fevereiro) 
Membro da CT145 e participação nas reuniões (ICNF, Lisboa, 4 de abril, 16 julho) 
Receção de elementos da santa Casa da Misericórdia de Beja e da associação Terras Dentro para visita das instalações (27 de março) 
Participação da Diretora como moderadora no painel “Inovação em empresas do sector agroalimentar e agricultura”, do Espaço Business Innovation,  
Entrevista aos programas Agricultores do Sul (12 outubro) e Radiografias (7 maio) 
Participação da Diretora como oradora nas Jornadas de Empreendedorismo Agrícola, Évora, 7 maio 
Participação da Diretora como oradora no Dia dos Agricultores, organizado pela Embaixada da Holanda, Évora, 11 dezembro 
Membro da Comissão Especializada das Agrárias (do CSISP) – participação nas reuniões de trabalho 

Tabela 10: Atividades desenvolvidas pela ESA, 2014 
Fonte: Direção da ESA, IPBeja, Fevereiro de 2015.  
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III.2.2.Escola Superior de Educação 

Ações Planeadas Ações Realizadas 

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

4 Ações realizadas 

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

5 Ações realizadas 

Investir 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. 

Esta competência passou para o Gabinete de 
Formação ao Longo da Vida 

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

Aquisição de novos equipamentos e manutenção dos 
existentes 

Promover a divulgação dos sites dos cursos. Atividade realizada em parceria com o GICOM 

Realizar de ações de divulgação junto das escolas secundárias. Atividade realizada em parceria com o GICOM 

Promover de outros eventos para a prossecução do mesmo fim, como seminários, encontros, etc. 6 ações realizadas 

Divulgar dos novos cursos de curta duração, no caso de virem a ser implementados superiormente 
no próximo ano letivo. 

Atividade realizada em parceria com o GICOM 

Articular de forma mais profícua as diferentes UC’s do curso. Revisão dos descritores de todos os cursos da ESEB 

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

2 ações 

Organizar workshops, seminários, colóquios por curso com a participação de profissionais das 
respetivas áreas. 

Realizaram-se vários seminários e colóquios 

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

4 ações realizadas 

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

Trabalho desenvolvido em parceria com GIVA 

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, 

3 ações 

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

Trabalho desenvolvido em parceria com GIVA 

Tabela 11: Atividades desenvolvidas pela ESE, 2014 
Fonte: Direção da ESE, IPBeja, Fevereiro 2015. 
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III.2.3. Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Ações Planeadas Ações Realizadas 

Ligação às Coordenações dos Cursos Foram realizados, regularmente, reuniões e contactos com as Coordenações dos Cursos, com vista à melhoria de 
processos, procedimentos e resolução de problemas relacionados com o funcionamento dos cursos. 

Combate ao insucesso escolar As CTCPs dos Cursos identificaram medidas de combate ao insucesso e abandono escolar inscritas nos respetivos 
relatórios de autoavaliação dos cursos e transmitidas ao GQUAP e Conselho Pedagógico. 

Interdisciplinaridade Nos vários cursos, diferentes UCs desenvolvem trabalhos e avaliações que incluem pontos complementares e 
interdisciplinares, permitindo dar aos alunos uma visão integradora das matérias lecionadas. 

Articulação Externa Foram recolhidas e identificadas necessidades junto da comunidade externa, designadamente áreas de formação / 
investigação a inserir nos planos de estudo dos cursos e descritores das UC´S, trabalhos, estágios e projetos. Estas ações 
resultaram, essencialmente, no processo de elaboração das candidaturas aos novos CTeSP. 
Realização de Um Dia na ESTIG e acolhimento de várias visitas de turmas da região. 
Acolhimento de visitas ao edifício da ESTIG por parte de grupos de arquitetos e alunos de arquitetura nacionais e 
estrangeiros. 
Atividades de integração e acompanhamento aos alunos e docentes Erasmus, em colaboração com o GRI. 
Colaboração / disponibilização ao IEFP-Beja para a realização de um CET na ESTIG. 
Colaboração com o Beja Toastmasters Club na realização de sessões na ESTIG. 

Envolvimento Externo Realizaram-se vários seminários / palestras da responsabilidade de académicos e profissionais convidados para o efeito. 
Ciclo de Conferências de Solicitadoria; Encontros com a Comunidade (Turismo). 
Participação de individualidades externas em diversas UCs. Exemplos: Vias de Comunicação (Eng. Civil); Eng. Software e 
Fundamentos Sistemas de Informação (Eng. Informática); Eventos, Protocolo e Inovação em Turismo (Turismo). 
Colaboração em diversos eventos sobre Empreendedorismo. 
Participação nas Jornadas Académicas comemorativas do Dia do Exército (Lab. UbiNet). 
Lecionação de um curso de "Introdução a Testes de Penetração em Sistemas Informáticos” a oficiais do exército e da GNR 
que decorreu na academia militar (Lab. UbiNet). 
Formação, introdução à programação em Android para alunos com bolsa de iniciação à investigação (Lab. SI2). 
Formação, Design em Android para alunos com bolsa de iniciação à investigação (Lab. SI2). 
Formação, NFC e Android para alunos com bolsa de iniciação à investigação (Lab. SI2). 
Participação na Conferência de Beja do Projeto "NET Talks  - Achas que tudo o que vem à rede é fixe?”, DECO  (Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor), na Escola Secundária de Diogo de Gouveia. (Lab. UbiNet). 
Participação na Feira da Água (Lab. SI2). 
Colaboração com a Incubadora de Empresas do IPBeja, ao nível de seleção e instalação das empresas candidatas. 



                                                                                   

45 
 

Ações Planeadas Ações Realizadas 

Visitas de Estudo Realizaram-se 7 visitas de estudo com alunos do curso de Turismo, 1 visita com alunos de Solicitadoria e 1 visita com 
alunos de Eng. Civil. (Algumas visitas foram reprogramadas em virtude da indisponibilidade dos autocarros do IPBeja pelo 
ato de vandalismo de que foram alvo.) 

Bibliografia Foram adquiridas novas obras, principalmente para o curso de Solicitadoria. Ainda no âmbito deste curso recebemos uma 
doação muito significativa e importante de livros do Prof. Doutor Menezes Cordeiro. 

Cursos de 1 e 2.º Ciclos Continuação da oferta formativa dos cursos de 1º ciclo: Engenharia Civil (3º ano); Engenharia Informática (eventual oferta 
de regime a distância); Gestão de Empresas (regimes diurno e pós-laboral); Solicitadoria (regimes presencial e a 
distância); Turismo. 
Início do curso de segundo ciclo em Segurança e Higiene no Trabalho (1º e 2º ano). 
Continuidade da oferta do curso de Mestrado em Engenharia de Segurança Informática. 
 
As metas foram todas alcançadas, exceto o início do curso de 1.º ciclo em Engenharia de Sistemas Aplicados. 
A proposta relativa ao curso referido não teve a aprovação da A3ES. 

Ensino a distância Reforçou-se o uso das tecnologias de informação e mediatização de conteúdos tendente ao incremento da oferta 
formativa no paradigma de e-Learning. 
A generalidade das UCs dos cursos em funcionamento disponibiliza os seus conteúdos e regras de funcionamento na 
plataforma Moodle. 
Foram, neste âmbito, realizadas ações de formação e de utilização com ferramentas de ensino a distância. 

CET’s Continuidade da oferta dos CET's: Projeto e Instalação de Redes Locais de Computadores; Banca e Seguros. 

Pós-Graduações Concretização do curso de pós-graduação em Contabilidade e Finanças. 
A PG Turismo Industrial, em parceria com o Sines Tecnopolo, ainda não se iniciou por falta de candidatos em número 
suficiente. 

Cursos Superiores Especializados  Iniciou-se o CTeSP em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis. 
Foram apresentadas 5 novas candidaturas de CTeSP: Apoio à Gestão de Organizações Sociais; Comércio Internacional; 
Eletrónica e Computadores; Informação e Comercialização Turística; Redes e Administração de Sistemas. 

Parcerias Protocolo com a PGR do qual resultou a indicação de 6 peritos para ações de tribunal (Lab. UbiNet). 
Protocolo do IPBeja com o IPViana do Castelo, no âmbito do curso de Solicitadoria, que permitirá aos alunos do regime a 
distância realizaram aí as suas provas de avaliação. 
Protocolo do IPBeja com a DECO, no âmbito do curso de Solicitadoria. 
O IPBeja (ESTIG) acolheu a edição do Bootcamp em Empreendedorismo Social. O IES, em parceria com o INSEAR, realizou 
a 10ª edição aberta ao público, do Bootcamp em Empreendedorismo Social, apresentado pela primeira vez no Alentejo. A 
formação IES powered by INSEAD contou com o apoio dos Mecenas Premium em Portugal Fundação EDP e CM Cascais. 
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Ações Planeadas Ações Realizadas 

Prestação de Serviços Foram realizadas inúmeras prestações de serviço, em particular pelo Laboratório de Materiais e Laboratório de Solos 
(ensaios de compressão; ensaios de resistência à compressão do betão endurecido; ensaio de profundidade de 
penetração de água sob pressão; análise granulométrica; determinação da baridade e volume de vazios; determinação da 
massa volúmica e da absorção de água; densidade das partículas e limites de consistência; ensaio edométrico e ensaio de 
corte direto). 

Eventos Organização do V SimSIC - Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime, (Lab UbiNet). 
Coorganização da "Sessão de Sensibilização 'Crimes Contra as Crianças na Internet'”, com a Procuradoria-Geral da 
República - Gabinete Cibercrime, no Instituto Politécnico de Beja, (Lab UbiNet). 
O IPBeja (ESTIG) acolheu mais uma edição do International Masterclasses on Particle Physics, em parceria com o IPPOG, 
LIP, CERN, ES D. Manuel I. 

Empreendedorismo Realização de sessões dedicadas ao tema, envolvendo parceiros externos. 
Colaboração com a Incubadora de Empresas do IPBeja na seleção e instalação das primeiras empresas. 

Integração em projetos Vários alunos integrados em programas de bolsas de mérito social do IPBeja participaram em projetos desenvolvidos nos 
laboratórios da ESTIG e na Equipa EaD do IPBeja. 

Formação na Universidade Sénior A ESTIG manteve a colaboração com a Universidade Sénior através da disponibilização de salas de informática e de 
formadores (5 alunos de Eng. Informática) para as aulas de TIC. 

Tabela 12: Atividades desenvolvidas pela ESTIG, 2014 
Fonte: Direção da ESTIG, IPBeja, Fevereiro de 2015. 
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III.2.4. Escola Superior de Saúde 

Ações Planeadas Ações Realizadas 

Manter a abertura dos cursos de 1º Ciclo: 
Enfermagem e Terapia Ocupacional 

O processo de acreditação do curso de enfermagem está em curso; 
A A3ES não solicitou relatório de Follow-up neste ano 

Realização de ações de divulgação junto das escolas 
secundárias 

Divulgação realizada pelo GICOM 

Realização de 2 ações de divulgação promovida pelos docentes da Comissão do CLTO e alunos, na comunidade 
escolar ao nível do ensino secundário, relativa à importância da Terapia Ocupacional nos cuidados de saúde. 

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

Encontro de Enfermagem Comunitária do IPBeja, em 13 de Março de 2014 
A realidade da Unidade de Endoscopia 
CIPE: operacionalização dos registos eletrónicos através da linguagem CIPE 
Experiência da Consulta HIV – SIDA – HJJF - ULSBA 
Prevenção e Tratamento de Úlceras de Pressão da ULSBA 
Prevenção e controlo de infeção hospitalar 
Enfermagem em Estomaterapia 
Operacionalização da linguagem CIPE no planeamento dos cuidados de enfermagem em contexto cirúrgico 
A realidade da enfermagem Intraoperatória 
A realidade da Cirurgia de ambulatório 
O enfermeiro no Cuidado à pessoa em contexto do Serviço de Ortopedia 
O Enfermeiro em oncologia 
(Não) Adesão ao regime terapêutico em pessoas com doença mental,  
O Enfermeiro no cuidado à pessoa em situação emergente e urgente  
A rede de cuidados continuados 
Sexualidade na pessoa idosa 
Organização de 1 seminário alusivo ao tema "Terapia Ocupacional na Universidade de São Paulo" e “A Terapia 
Ocupacional Social: práticas e desafios”. 
Organização de 1 Aula Aberta "O Papel da Terapia Ocupacional no Desporto Adaptado”. 

Reforçar as parcerias estabelecidas, para a realização 
de formação em contexto de trabalho (ensinos 
clínicos/estágios) 

Reforço das parcerias estabelecidas e estabelecimento de novos protocolos. 

Estabelecimento de parcerias internacionais na área 
da Terapia Ocupacional 
 
 

Foram estabelecidos os primeiros contactos com a Universidade de Salamanca (ainda em desenvolvimento). 
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Ações Planeadas Ações Realizadas 

Desenvolvimento de investigação na área da Terapia 

Ocupacional 

8 Publicações em revistas científicas 
10 Comunicações 
8 Apresentações de Posters 

Dar apoio técnico-científico e pedagógico ao 

Encontro de estudantes de Terapia Ocupacional 

Foi prestado apoio técnico-científico e pedagógico na organização do Encontro Nacional de Estudantes de Terapia 
Ocupacional (ENETO) 

Continuar a propor o galardão: Bandeira de Eco - 

Escola 

Decorreu ao longo do ano letivo 

Outras Atividades Não Planeadas mas Realizadas Resultados 

Ações de sensibilização promovidas pelos alunos na comunidade, relativas à 
importância da Terapia Ocupacional nos cuidados de saúde. 
 

 Realização da ação de sensibilização (Dia Solidário) no dia 2 de Outubro de 2014 (venda 
de Narizes vermelhos, para ajudar a Associação Nariz Vermelho). 
Realização de ações de sensibilização promovidas pelos alunos nos hipermercados 
Continente, Intermarché e Jumbo no dia 24 de Outubro. 

Exposição da construção e adaptação de materiais pedagógicos e 
terapêuticos no IPBeja, aberta à comunidade. 

Realização da exposição no dia 29 de Outubro de 2014. 

Realização de ações de sensibilização para a importância da Terapia 
Ocupacional com a realização de uma sessão de movimento com um grupo 
de idosos no Gabinete Além – memória (Cáritas Diocesana de Beja). 

Realização da sessão de movimento no dia 29 de Outubro. 

Tabela 13: Atividades desenvolvida pela ESS, 2014 
Fonte: Direção da ESS, IPBeja, Fevereiro de 2015. 

 



                                                                                   

49 
 

III.3. Atividades desenvolvidas pelas Unidades de Apoio e Desenvolvimento 

III.3.1. Centro de Transferência do Conhecimento (CTCo) 

 
As atividades desenvolvidas pelo CTCo estão associadas ao cumprimento das metas inscritas nas intervenções estratégicas constantes no PE IPBeja 2014-17. 

 

Ações Planeadas 
 

Metas 
Alcançadas  

Justificação das diferenças entre as ações planeadas e as realizadas 

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

30% O espaço destinado ao funcionamento da incubadora de empresas e das atividades 
com estas relacionadas apenas ficou operacional no último trimestre de 2014, facto 
que inviabilizou a realização de todas as ações previstas. 

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

 O espaço destinado ao funcionamento da incubadora de empresas e das atividades 
com estas relacionadas apenas ficou operacional no último trimestre de 2014, facto 
que inviabilizou a realização de todas as ações previstas. 

Levantamento junto das empresas sobre as 
necessidades formativas 

20% O espaço destinado ao funcionamento da incubadora de empresas e das atividades 
com estas relacionadas apenas ficou operacional no último trimestre de 2014, facto 
que inviabilizou a realização de todas as ações previstas. 

Realização de eventos de sensibilização da 
comunidade académica do IPBeja 

100%  

Conversas com empreendedores. 100% 

Concurso Poliempreende 11 100% 

Oficinas de formação em empreendedorismo 100% (4) 

Construção e apetrechamento da incubadora 100% 

Término do apetrechamento do espaço da incubadora 100% 

Constituição da equipa gestora e de apoio técnico 100% 

Definição do modelo de gestão 100% 
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Ações Planeadas 
 

Metas 
Alcançadas  

Justificação das diferenças entre as ações planeadas e as realizadas 

Elaboração do Regulamento de Propriedade Industrial  Não cumprida O espaço destinado ao funcionamento da incubadora de empresas apenas ficou 
operacional no último trimestre de 2014, facto que inviabilizou a realização de 
todas as ações previstas. 

Elaboração do Regulamento de funcionamento da 
Incubadora 

100%  

Criação do Portal. 20%  O espaço destinado ao funcionamento da incubadora de empresas e às atividades 
com estas relacionadas apenas ficou operacional no último trimestre de 2014, facto 
que inviabilizou a realização de todas as ações previstas. 
Deu-se início ao desenvolvimento do Portal, em colaboração com o GICOM, mas 
prevê-se que este apenas fique operacional durante o ano de 2015. 

Conversas com potenciais empreendedores para 
auscultar as suas necessidades e interesses 

100%.  
 

Idem anterior 

Captação e apoio inicial aos projetos de 
empreendedores 

100%.  
 

Foram recebidas no último trimestre de 2014, oito candidaturas à incubadora. 

Apoio permanente às empresas que integrem a 
incubadora 

Em 
cumprimento 

Apoio técnico à constituição e arranque de algumas das entidades que se 
candidataram à incubadora, incluindo a resolução de pequenos problemas do dia-a-
dia. 

Outras Atividades Não Planeadas mas Realizadas Resultados Justificação  

Pretendeu-se aumentar, face ao inicialmente previsto, o número de 
espaços destinado à incubação e ao funcionamento do próprio Centro 
de Transferência de Conhecimento, visando disponibilizar outros 
serviços à comunidade e aos empreendedores. 

Foi conseguido aumentar para nove o número de 
salas de incubação devidamente apetrechadas e, 
ainda, dotar o espaço com uma sala de reuniões, 
sala de arquivo, secretariado e sala destinada à 
formação. 

Como resultado de contactos 
com empreendedores obteve-
se a perspetiva de que a 
oferta inicialmente prevista 
seria insuficiente. Assim, face 
à importância para a região 
dos serviços a disponibilizar 
tornou-se relevante 
redimensionar a oferta.   

Tabela 14: Atividades desenvolvidas pelo CTCo, 2014 
Fonte: CTCo, IPBeja, Março de 2015 
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III.3.2. Biblioteca 

 

Ações Planeadas Metas Alcançadas  

Apoio e orientação dos utilizadores no processo de pesquisa, 
localização e recuperação dos recursos bibliográficos de 
acordo com as necessidades de informação avaliadas pelos 
técnicos. 

Criação de serviço de referência de orientação e proximidade para os utilizadores. Disponibilidade 
permanente de um técnico com as competências de pesquisa e conhecimento dos recursos da BIPB 
para apoio na pesquisa, recuperação e localização da informação de forma rápida, eficaz e eficiente. 
Criação de serviço de referência online síncrono disponível para os alunos que não podem deslocar-se 
ao serviço. 

Inventariação e tratamento técnico documental de toda a 
documentação rececionada pela BIPB 

Tratamento técnico documental efetuado em 100% da documentação, recebida por aquisição, 
permuta ou doação.  
Excetuam-se os fundos documentais de espólio bibliográfico em grande quantidade doado ao IPBeja.  

Ações de divulgação e formação relativas aos serviços e 
recursos da BIPB 

Formação recebida pela equipa no âmbito das redes de informação e outros protocolos (sem custos 
para o IPBeja): 
INE: Uma sessão para 1 técnico assistente e técnico superior. 
CDE: Uma sessão para técnico superior. 
AMBAL: Frequência de duas ações de formação por cinco funcionários. 

Divulgação de informação científica e académica. 
 

Foram efetuados serviços de difusão de informação geral para a comunidade académica e seletiva, 
consoante as áreas temáticas. 
Esta difusão teve cariz interno e externo para entidades como o NERBE, AMBAL, escolas, etc.. 

Elaboração de proposta de aquisição do serviço com 
apresentação das vantagens diretas e indiretas da alteração 
da plataforma de pesquisa para os utilizadores. 

Proposta concluída. Aprovada. Plataforma em fase de configuração e parametrização e testes. 

Carregamento das referências bibliográficas não 
disponibilizados anteriormente no Repositório Comum da FCT 
(por não ser possível disponibilizar o texto integral em acesso 
aberto – condição da FCT). 
Disponibilizar para o exterior a versão final do Repositório 
 

100% das referências foram migradas para a nova plataforma Dspace gerido pelo IPBeja. Revisão 
efetuada. Meta dados corrigidos. Aprovação final na auditoria da qualidade. 
O repositório foi disponibilizado e foram elaboradas várias ações de apoio ao depósito de publicações 
e de divulgação da plataforma. Ver monitorização na Ação 2 – Consolidação e Crescimento do 
Repositório de Publicações Técnicas e Científicas do IPBeja. 
O IPBeja integrou a semana internacional da comemoração do Acesso Livre e a coordenadora da 
Biblioteca colaborou na realização de várias ações no âmbito de Grupo de Trabalho da Divulgação dos 
repositórios no âmbito da FCT. 
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Ações Planeadas Metas Alcançadas  

Elaboração de questionário modelo de avaliação da satisfação 
do utilizador. 

Foi efetuado Inquérito sobre a Semana Internacional do Acesso 
Por estarmos em ano de transição e serviços fundamentais da BIPB, como o software de gestão 
integrada da Biblioteca, catálogo de pesquisa e parametrização e novo serviço agregador de recursos, 
decidiu-se que este ano seria de foco na criação de novos serviços para de seguida, em 2015, se 
avaliar o seu impacto. 

Implementação de questionário de satisfação dos utilizadores Foi implementado online no Google Docs, para toda a comunidade RCAAP 

Recolha e análise dos dados Foram analisados os dados das respostas válidas. 

Elaboração de relatório prévio* (aferição dos resultados e 
proposta de melhorias) e comunicação interna e externa dos 
resultados. 

Foi elaborado o relatório e disponibilizado online. 

Elaboração da organização temática – por curso. 
Digitalização dos trabalhos final de curso em suporte papel. 
Descrição bibliográfica com inserção dos metadados e dos 
ficheiros em formato PDF, dos trabalhos académicos em 
suporte digital (CD). 
 

A totalidade dos ficheiros PDF criados foi convertida para o formato PDF/A que é um formato de 
ficheiro para arquivamento de longo prazo de documentos eletrónicos, de acordo com a norma ISO 
19005. 
A totalidade dos ficheiros PDF foram criados inicialmente em formato de imagem-texto porque era o 
único formato disponível pelo equipamento utilizado – a máquina fotocopiadora afeta à Biblioteca – 
pelo que para permitirem o texto selecionável e pesquisável foram sujeitos à ferramenta de Sistema 
de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) mantendo a formatação de origem. Presentemente 
100% dos trabalhos são pesquisáveis. 
Foram introduzidos todos os trabalhos académicos já em formato PDF/A e com OCR na base de dados 
bibliográfica da Biblioteca pelo que estão disponíveis no catálogo bibliográfico online. 
Conversão do formato PDF das dissertações de mestrado entregues à BIPB que não estavam em 
conformidade com o disposto no DL 115/2013 relativamente ao assegurar da preservação digital, 
sendo que 100% dos ficheiros foram convertidos para PDF/A.  
- Validação da qualidade dos registos do repositório do IPBeja no processo de auditoria à qualidade e 
normalização dos registos pela FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia, tendo em vista o 
cumprimento desta avaliação. 
Não foi terminada a organização por curso pois a plataforma inicialmente utilizada deixou de estar 
disponível devido à opção de não contratualização de suporte e futura mudança de programa de 
gestão integrada da biblioteca. Essa organização far-se-á já de acordo com as opções e 
potencialidades do novo programa. 
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Outras Atividades Não Planeadas mas Realizadas Resultados 

Comemoração do Dia Internacional da Leitura 
 

Disponibilização de livros de leitura não académica para empréstimo aos 
utilizadores (alunos e docentes). 

 
Oficinas de verão 
 

Atividades realizadas: 
Construção de espaço informal próprio para receção das crianças; 
Visita à Biblioteca; 
Bibliotecário por uma hora (realizar atividades do bibliotecário em que os grupos 
foram divididos com diferentes perfis: catalogação de um livro; pesquisa desse livro, 
registo de um utilizador, empréstimo, etc. 
Peddy papper com prémio final para todos os grupos (chocolates escondidos no 
livro que iam encontrar). 
Criação de uma estória a partir da atividade “Arca dos contos” e colocação do texto 
na Árvore da leitura. 
Disponibilização de livros de literatura infantil em baú para leitura livre ou 
acompanhada pelas monitoras (livros do IPBeja e livros de empréstimo inter 
bibliotecas da Biblioteca Municipal de Beja e da Biblioteca Pública de Évora). 

Colaboração em projeto do IPBeja Editorial com aulas em regime de tutoria 
cujo objetivo era o incentivo à utilização dos recursos da BIPBeja e o serviço 
de referência pelos alunos de ensino básico 

Apoio na pesquisa e seleção de materiais que respondessem às necessidades de 
informação dos temas dos vários grupos de trabalho (20 alunos).  
Recolha e seleção de bibliografia na área da literatura infantil de acordo com os 
temas trabalhados. Foram emprestados X livros da BIPB e disponibilizados mais x 
títulos de empréstimo inter bibliotecas. 

Tabela 15: Atividades desenvolvidas pela Biblioteca, 2014 
Fonte: Coordenação da Biblioteca, IPBeja, Março de 2015. 
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III.3.3. Museu Botânico 

 

Ações Planeadas Ações Realizadas 

Tragédia e Glória Uma História 
Botânica do RMS Titanic 
Etnobotânica Portuguesa 
O Ouro do Sul (Cortiça) 
Plantas Vitorianas 
A Árvore da Vida 
Recordes Botânicos II 

Estas exposições foram substituídas por outras: (1) O Triângulo 
Perfeito; (2) Fadas de Outono - O Mundo Encantado de Cicely 
Mary Barker; (3) De St. Mary Mead ao Cairo - Agatha Christie e 
as Plantas (exposição itinerante); (4) Janusz Korczak: 
Reformador do Mundo; (5) As Estações e o Eterno Retorno; (6) 
Culturas e Plantas: Etnobotânica Iberomacaronésica (Instituto 
de Investigação Científica Tropical, Lisboa e Jardim Botânico de 
Córdoba). 

Outras Atividades Não Planeadas 

mas Realizadas 

Resultados 

Workshop Plantas Bíblicas 
Workshop Triângulo Perfeito 

25 participantes 
20 participantes 

Tabela 16: Atividades desenvolvidas pelo Museu Botânico, 2014 
Fonte: Direção do Museu Botânico, IPBeja, Fevereiro 2015 
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III.3.4. Exploração Agrícola 

Ações Planeadas Ações Realizadas Justificação dos desvios  

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. 

Registo e identificação das características, arquivo e 
transmissão da informação relativa a: 
113 requisições; 
46 despachos de utilização do fundo de maneio da EA; 
55 informações / propostas de atuação; 

 

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

A divulgação pelos interessados das requisições 
aprovadas e dos despachos de fundo de maneio foi 
objeto de reorganização. 

Implementou-se um novo sistema de transmissão 
da informação acerca dos despachos de fundo de 
maneio com o Secretariado da ESAB 
Implementou-se um novo sistema de informação 
acerca das requisições aprovadas, para garantir a 
minimização do tempo para a concretização do 
fornecimento. 

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

Não foi implementado Ainda não foi dada autorização para a 
implementação de uma gestão empresarial da EA 
pelo Conselho de Gestão do IPBeja 

Aproveitamento da capacidade produtiva da 
herdade do Outeiro. 

Estabelecimento de parcerias nas áreas produtivas em 
que a administração pública não consegue ser eficaz. 
Aquisição de um novo equipamento de rega para 
implementação de novas áreas regadas (+34 ha regados). 

Não estava previsto o estabelecimento de 
protocolos para produção (+70 ha regados pelo 
parceiro de protocolo). 

Reforço do equipamento móvel da EA Aquisição de novo equipamento de tração. 
Aquisição complementar de alfaias agrícolas 
Inexistência de despesas com serviços prestados de 
tração / preparação de solo. 

Não estava previsto a aquisição de novas alfaias 
agrícolas. 

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

Não foi implementado Não foi considerado oportuno a realização das 
obras necessárias.  
Indefinição quanto à permanecia de colaboradores 
na Herdade do Outeiro. 
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Ações Planeadas Ações Realizadas Justificação dos desvios  

Apoio à experimentação agropecuária realizada na 
ESA 

Mais de 20 estudos e de 5 eventos de divulgação 
apoiados pelos meios da EA 

Maior número de projetos e ações de 
demonstração / divulgação com intervenção dos 
meios da EA 

Apoio dos meios da exploração agrícola à formação 
e ao ensino 

Mais de 60 aulas ministradas na EA ou com o apoio dos 
meios da EA; mais de 10% de docentes e de alunos 
implicados em atividades apoiadas pela EA 

Maior número de aulas e de intervenientes na 
formação e demonstração apoiados 

Implementação de planos de segurança e higiene 
de instalações e equipamentos da exploração 
agrícola 

Não foi implementado Ainda não foi autorizada a aquisição de 
equipamento necessário 

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

Docente e investigadores tomaram conhecimento dos 
meios postos à disposição pela EA para investigação, 
experimentação e demonstração 

 

Apoio à definição da estratégia a seguir na EA Auscultadas organizações (4) para definição da estratégia 
a seguir no desenvolvimento da produção na EA  

 

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

Estabelecidos 8 protocolos / contractos com instituições / 
empresas da região 

Foi possível implementar um número de atividades 
acima do previsto. 

Outras Atividades Não Planeadas mas Realizadas Resultados Justificação  

Aumento da utilização das infraestruturas de 
regadios e das instalações agrícolas existentes na 
Herdade do Outeiro 

Cerca de € 20 000 / ano 
 

Negociação de protocolo com empresa externa 

Aumento da área regada na zona não 
infraestruturada para regadio 

Cerca de € 2 500 Negociação de protocolo com empresa externa 

Apresentação de projeto para financiamento de 
equipamento de rega 

Decisão favorável (2015) Candidatura PRODER 

Tabela 17: Atividades desenvolvidas pela Exploração Agrícola, 2014 
Fonte: Pró-Presidente para a Exploração Agrícola, IPBeja, Março de 2015. 
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IV. Atividades desenvolvidas pelos Departamentos 

IV.1.Atividades desenvolvidas direcionadas aos estudantes, aos colaboradores internos e à 

comunidade (síntese) 

 

Departamentos Atividades 

Artes 
Humanidades e 
Desporto 

Visita “Antiga Pax Julia” (2 dias) 
Atividade Team building “Guerra dos Mundos” 
WSP “Group cohesion through dance”” 
3o Congresso Ibérico de Atividade Física e Desporto do IPBeja - Atividade Física e 
Desporto nos Diversos Contextos de Ação 
Beja Romana 
Workshop de Mobiliário Alentejano: - Bancos em Buinho. Museu Jorge Vieira, 21 a 24 
de Janeiro de 2014. 
Workshop Fast Start. Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPBeja. 17 e 18 de 
Junho de 2014. 
Exposição de Finalistas dos Cursos de APM. Galeria AoLado do IPBeja. 23 a 26 de 
Junho de 2014. 
Visitas de estudo: 

Fórum da Fundação Eugénio de Almeida (15 de Janeiro de 2014); 
 Museu da Eletricidade/Fundação EDP (3 de Dezembro de 2014) 
Museu Coleção Berardo (3 de Dezembro de 2014). 

Rede Internacional de Universidades Leitoras / IPBeja, PromL – Dormir com histórias 
Rede Internacional de Universidades Leitoras / IPBeja, PromL – Empresta-me as tuas 
orelhas 
Rede Internacional de Universidades Leitoras / IPBeja, Coorganização do II Encontro 
de Bibliotecas Escolares do Alentejo 
Habitar as Imagens. Exposição de Artes Plásticas e Multimédia. Galeria dos 
Escudeiros. (Beja) 8 de Maio a 7 de Junho de 2014. 
Exposição: - O Banco Alentejano. Novas abordagens. Museu Jorge Vieira. 27 de 
Março a 23 de Abril de 2014 
Publicação de um Fanzine (1.º prémio de Festival de Banda Desenhada da Amadora)  
 

Biociências Seminário sobre Olivicultura 
1 Programa de mobilidade Internacional na School of Agricultural and Forestry 
Sciences Engineering / UNIVERSIDAD DE LLEIDA, Spain, setembro de 2014 
Vela por óleo 
10º ENPI. 
Curso “Introdução à Análise Sensorial”. 
Visita técnica a olivais em Produção Integrada no Alentejo 
Workshop Final Boas práticas Agroambientais na fileira do azeite 
Minicurso “Quantificação de parâmetros físico-químicos dos solos”. 
Minicurso “Produção dos Alimentos e Sustentabilidade” para alunos da Esc. Sec. 
Serpa (16 junho). 
Minicurso “Produção dos Alimentos e Sustentabilidade” para alunos da Esc. 
Profissional Bento de Jesus Caraças (3 de abril). 
Planeamento de aplicação de nutrientes a várias culturas. Aconselhamento de 
correção da reação do solo.  
Curso de Regadio e Ambiente (1ª Edição) 
Criação do Minicurso “Gestão, Conservação e Fertilidade do Solo”. 
Ciência à mão de semear. 
Colóquio “A Olivicultura no Baixo Alentejo” 
Participação no stand da ESA no «Campo da Feira»  Ovibeja. 
Frequência de um Curso de Inglês Técnico (IPBeja). 
Frequência de um Curso da Identificação de infestantes da cultura do milho (Bayer) 
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Frequência do Curso da rega na Vinha (COTR) 
Frequência do Curso da rega no Olival (COTR) 
Frequência de um Curso de Conversação de Inglês, de 20 horas (IPBeja) 
Vários docentes do departamento foram membros da comissão científica e 
participaram, alguns como oradores, no 10th Meeting Internacional sobre violetas. 
Museu Nacional de História natural e da Ciência (Lisboa), coorganizado pelo IPBeja. 
Elaboração de um Guião para os Orientadores do Serviço Educativo da Fundação 
Calouste Gulbenkian (O Grand Tour ou a Eterna Dúvida), com apresentação a 
12.Maio.2014. 
Participação e apoio à organização da iniciativa Campo da feira – Ovibeja 2014 
Sessão de Formação CEAN 
Frequência de um Curso de Inglês Académico – Tradução, de 12 horas, do Centro de 
Línguas e Culturas do IPBeja 
Representação do IPBeja na Comissão Científica da Herdade da Contenda 
Frequência de um Minicurso, de 4 horas, intitulado “Gestão de sistemas de 
abastecimento de água – aplicação de modelos de simulação hidráulicos” (IPBeja). 
Representação do IPBeja no atelier intitulado Ambiente & Recursos Naturais, que 
ocorreu na CCDR Alentejo, em Évora, integrado na Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente (Programa Operacional Regional do Alentejo 2014 - 2020) 
Representação do IPBeja numa reunião de trabalho com um perito da Comissão 
Europeia, sobre a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI), na CCDRA, 
em Évora 
Emissão de parecer, por solicitação do IPBeja, sobre dois Cursos Profissionais, a 
candidatar no ano letivo 2014/2015, pela Escola Profissional Fialho de Almeida, 
Vidigueira 
Membro, como vogal efetivo, do Júri para análise das candidaturas à mobilidade 
Erasmus 14/15 dos docentes afetos a cursos de 1º ciclo e 2º ciclo, de funcionários 
não docentes e aplicação dos critérios de seleção e seriação 
Internacionalização da Instituição IPBeja – UniCV, em 2014, no âmbito do protocolo 
assinado em 2012 
Participação numa reunião da Comissão Técnica do Organismo de Normalização 
Setorial, no domínio das máquinas agrícolas, à qual pertence 
Organização de Curso Identificação de infestantes da cultura do milho promovido 
pela Academia BayerCropScience- Aprender com os melhores. Dias 26 e 27 de Março 
na ESA de Coimbra (8 horas de formação). 
Organização de Curso Identificação de infestantes da cultura do milho promovido 
pela Academia BayerCropScience- Aprender com os melhores. Dias 20 e 21 de Março 
de 2014, na ESA de Beja (8 horas de formação) 
Docência de seminários num total de 5 horas e participação em atividades associadas 
à promoção da mobilidade de docentes e discentes na Universidad de Camerino 
(Itália) - 19 a 22 de Maio de 2014 

Ciências 
Empresariais 
 

Participação no programa “Alentejo Empreende”, realizado a 25 Junho 2014, na rádio 
Campanário Voz de Vila Viçosa, dinamizado pela ADRAL e com colaboração Dr. Luís 
Sottomayor e entrevista conduzida por Augusta Serrano, diretora da referida rádio; 
Referee do paper “an idiosyncratic decision support system for credit risk analysis of 
small- and medium-sized enterprises” 
Discussão de tese de mestrado (orientador): o underpricing inicial e as empresas 
cotadas na euronext lisbon [dissertação de mestrado em contabilidade e finanças] 
Discussão de tese de mestrado (arguente): “desenvolvimento de um sistema 
idiossincrático de apoio à identificação de múltiplos critérios e ao cálculo de trade-
offs na avaliação do risco de crédito a pequenas e médias empresas (pme’s) ” 

Educação, 
Ciências Sociais e 
do 
Comportamento 

Organização da Reunião anual da Rede Kastalia em Beja – Maio 2014 
Ou/14- Análise crítica de 2 manuais para a Formação de Professores em NEE para 
Guiné-Bissau 
Participação no Plano de Promoção de Empreendedorismo nas Escolas do Baixo 
Alentejo  
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Engenharia Participação no evento: "O dia da informática" 
Participação no evento Welcome Week para alunos Erasmus 
Organização de seminários subordinados ao tema da programação Android 
Formação na Plataforma BlackBoard 
1st Workshop on Applied Signal Processing, Organização do Lab SEPSI, 15 de maio de 
2014, 
http://sepsi.ipbeja.pt/archive.html (dirigido a alunos e docentes) 
Bolsa de mérito Catarina Raimundo 
Bolsa de mérito Pedro Vilão e André Filipe 
Formação na Plataforma Blackboard 
1st Workshop on Applied Signal Processing, Organização do Lab SEPSI, 15 de maio de 
2014, 
http://sepsi.ipbeja.pt/archive.html. (dirigido a alunos e docentes) 
Participação na feira da água 
Um dia na ESTIG 
Course about ”Initiation to Penetration Testing to Computer Science Systems” to 
Army and National Guard Officials, October to December 2014 
Membro do Júri das Provas de Mestrado em Engenharia Geológica (Geotecnia), 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Henrique Lopes 
dos Santos Lopes – “Sistemas Geotérmicos de Baixa Entalpia”, 2 de dezembro de 
2014 (arguente 
Membro do Júri das Provas de Programa Doutoral em Engenharia Civil, Universidade 
de Aveiro, Eliana do Carmo Lima Correia, “Análise do comportamento de polímeros 
na estabilização de solos em fundações”, 6 de junho de 2014 

Matemática e 
Ciências Físicas 

Organização da exposição Explorística - Aventuras na Estatística! patente na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Beja durante o mês de Maio de 2014 
Instituição do Prémio Wide Scope para o melhor trabalho de Investigação 
Operacional 
Atividades no Dia da Floresta  
Colaboração no Projeto “Heróis da Água” da Escola Profissional Bento de Jesus 
Caraça 
Colaboração no Projeto “Beja Limpa” da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 
Representação do IPBeja numa reunião de trabalho com um perito da Comissão 
Europeia, sobre a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI), na CCDRA, 
em Évora 
Coordenação institucional da participação do IPBeja no projeto SKA 

Tecnologias e 
Ciências 
Aplicadas 

Mini Curso “Avaliação Ecotoxicológica do Efeito de Contaminantes nos Ecossistemas 
Aquático e Terrestre”. Alunos do Ensino Secundário: Escola Secundária de Moura. 27 
de março 2014 
Mini Curso “Avaliação Ecotoxicológica do Efeito de Contaminantes nos Ecossistemas 
Aquático e Terrestre”. Alunos do Ensino Secundário: Escola Secundária de Serpa. 16 
de junho 2014 
Mini Curso “Avaliação Ecotoxicológica do Efeito de Contaminantes nos Ecossistemas 
Aquático e Terrestre”. Alunos do Ensino Secundário: Escola Profissional Bento Jesus 
Caraça. 12 de dezembro 2014 
Atividade Experimental “Projeto Dáfnia”. Alunos do pré-escolar: Centro Infantil 
Coronel Sousa Tavares em 3 de dezembro 2014 
Formadora no projeto Ciência à Mão de Semear 
Alimentos De Extremadura Y Alentejo”. Tradición Y Proyección De Futuro” - “Otros 
productos alentejanos” - XV Organização dos Cursos de Verão da Universidade da 
Extremadura - SUMMEX 2014 (Badajoz) 
Minicurso de Tecnologia Alimentar em 27 de Março de 2014 
Aula prática de Enologia em 15 de Maio de 2014 com alunos da Escola Profissional 
Fialho de Almeida da Vidigueira 
1 Minicurso “Produção de biodiesel 
Viagem de estudo dos alunos de 3ª ano de Eng. Alimentar 
Organização do Seminário “ Oportunidades de Negócio nos Mercados Internacionais 
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para Empresas Portuguesas do Setor da Água” 
Inscrição no Programa Ecoescolas 
“Requalificação Sensorial de Queijo Serpa” 
3º Encontro de partilha de resultados do Projeto Ciência à Mão de Semear 
“Requalificação Sensorial de Queijo Serpa” 
Organização do Colóquio o “Gestão e Proteção da Água no Alentejo: Que Futuro?”- 
“Provas de Acuidade Gustativa” 
Responsible for the organization and Chair of Special Session “Water Reuse and 
Sustainable Development” 20 APDR Congress – Renaissance of the Regions of 
Southern Europe, Évora, Portugal, 10 e 11 Julho, 2014. 
Scientif Commission of 10th International Meeting on Violets, 20 a 22 de Fevereiro de 
2014 
1º Meeting de Resíduos 
Formação em contexto de trabalho, Abril- Maio; ACOS  
Formação em contexto de trabalho, Outubro- Janeiro; NERBE 
Formação em contexto de trabalho, Abril a Junho; Escola Secundária de Serpa 
Participação na Feira do Queijo do Alentejo ( Fevereiro, Serpa) 
Promoção e lançamento do Livro: O ABC dos Queijos Portugueses, de Dr. Manuela 
Barbosa 
Mini Curso “Tecnologia Alimentar” Escola Secundária de Moura 
Mini Curso “Microbiologia e Segurança Alimentar” Escola Secundária de Moura 
Mini Curso “Métodos Microbiológicos” Escola Secundária de Moura 
Mini Curso “Métodos Microbiológicos” Escola Secundária de Ferreira do Alentejo 
Gorduras e Óleos Alimentares” Escola Profissional Fialho de Almeida - Vidigueira 
Aula Prática de Enologia Escola Profissional Fialho de Almeida - Vidigueira 
“Metodologias em Auditorias Internas” – IPAC/CERTIS 
“Iniciação à Prova de Azeites Virgens” 
“Aperfeiçoamento na Prova de Azeites Virgens” 
Colaboração com a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça na lecionação de uma 
ação de formação, realizada no laboratório de Controlo de qualidade de águas da ESA 
Júri do IV Concurso de Vinhos do Alentejo da EPDRS, organizado pela Escola 
Profissional e de Desenvolvimento Rural de Serpa em 2014 

Saúde Seminário “A realidade da unidade de endoscopia” 
Seminário: CIPE – operacionalização dos registos eletrónicos através da linguagem 
CIPE 
Seminário: Experiência da consulta HIV 
Seminário: Prevenção e tratamento de úlceras de pressão 
Seminário: Prevenção e controlo de infeção hospitalar 
Seminário: "Terapia Ocupacional na Universidade de São Paulo" e “A Terapia 
Ocupacional Social: práticas e desafios” 
Seminário: "O Papel da Terapia Ocupacional no Desporto Adaptado” 
Aconselhamento de tecnologias de apoio a utentes do CPC de Beja 
Colaboração com o Agrupamento Escolar de Santiago Maior na atividade “ conhecer 
o meu corpo” 
Colaboração com o Infantário Coronel Sousa Tavares 
Encontro de Enfermagem Comunitária 
Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional (ENETO) 

Tabela 18: Atividades desenvolvidas pelos Departamentos (alunos), 2014 
Fonte: Direções dos Departamentos, IPBeja, Março de 2015. 

 
 
 

  



                                                                                   

61 
 

IV.2. Publicações, Comunicações e Projetos de Investigação 
 

O trabalho de investigação realizado pelos docentes, por departamento, reflete-se na dinâmica  

de disseminação através das publicações ou comunicações efetuadas. 
 

Tabela 19: Publicações e comunicações apresentadas, por departamento, 2014 (valores absolutos) 
Fonte: Direção dos Departamento, IPBeja, Março 2015. 

 

 

Indicadores/Resumo Departamentos Resultados 

Publicação científica registada em nome do IPBeja 137 

Comunicação pública sem publicação  99 

Tabela 20: Publicações, comunicações apresentadas (resumo) 2014 (valores absolutos) 
Fonte: Direção dos Departamento, IPBeja, Março 2015. 

 

 

Projetos registados em execução  Resultados 

Projetos Registados 44 

Projetos de Investigação 30 

Projetos Registados Internacionais 11 

Projetos de Investigação Internacionais 4 

Tabela 21: Projetos de investigação, 2014 (valores absolutos) 
Fonte: Gabinete de Projetos, Janeiro de 2015. 

Departamentos Artigos 
(revista, 

 atas) 
(nº) 

 

Livro Capitulo 
/Parte 

de livro 
(nº) 

Comunicação 
 em evento 
científico 

(nº) 

Comunicação 
 em evento 
científico  

Internacional 
(nº) 

Comunicação  
em evento 
científico  
nacional 

(nº) 

Publicação 
Internacional 

(nº) 

Biociências 35 1 5 19 2 17 4 

Saúde 6 _ _ 6 _ 6 4 

Ciências 
Empresarias 

29 1 _ 5 2 3 10 

Tecnologias e 
Ciências Aplicadas 

34 1 1 31 15 16 13 

Engenharia 17 _ _ 9  9 7 

Educação, Ciências 
Sociais e do 
Comportamento 

1 1 _ 16 5 11 _ 

Artes, 
Humanidades e 
Desporto 

21 2  14 2 12 6 

Matemática e 
Ciências Físicas 

3 _ _ 6 _ 6 2 

Total 146 6 6 106 26 80 46 
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V. Cooperação e Internacionalização 

V.1 Cooperação nacional 

 

A cooperação com entidades nacionais surge na generalidade na figura de protocolos, mas 

também no formato de colaborações, estabelecidos entre o IPBeja e outras instituições. Trata-

se de acordos de parceria de trabalho ao nível de ensino, projetos de investigação ou de 

intervenção comunitária, entre outros, ou, simplesmente, de colaborações de âmbito 

genérico. 

Entidades Âmbito Data de 
realização 

Fundação Alentejo (EPRAL) Cooperação e acordos, baseados no 
aproveitamento das potencialidades para a 
realização das atividades específicas de cada 
uma, valorizando a ação da ambas ao serviço da 
formação e ensino 

20-12-2014 

ADPM-Associação de Defesa do 
Património de Mértola 

Realização de atividades de colaboração, 
nomeadamente atividades de estudo, 
investigação, desenvolvimento, formação, apoio 
técnico e científico, estágios, voluntariado, bem 
como candidaturas a financiamentos, para 
projetos em áreas de interesse comum 

01-12-2014 

METEOPORTUGAL Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

25-11-2014 

Associação de Futebol de Beja Fixar um quadro de cooperação institucional  20-11-2014 

ICAP-Instituto Civil de 
Autodisciplina da Comunicação 
Comercial 

Fixar um quadro de colaboração institucional 
amplo e efetivo 

13-11-2014 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de 
Beja 

Possibilitar aos estudantes do Curso de Terapia 
Ocupacional, visitas e desenvolvimento de 
algumas atividades no âmbito de Unidades 
Curriculares específicas 

10-11-2014 

ARIA-Associação de Reabilitação 
e Integração Ajuda 

Sistema de colaboração, de forma a possibilitar 
aos estudantes, os ensinos clínicos e estágios 
previstos nos planos de estudos dos cursos de 
saúde 

10-11-2014 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Beja 

Possibilitar aos estudantes do Curso de Terapia 
Ocupacional, visitas e desenvolvimento de 
algumas a atividades no âmbito de Unidades 
Curriculares específicas 

24-10-2014 

AIFES-Associação Internacional 
para a Formação e o Ensino 
Superior 

Estabelecer bases de cooperação em matéria de 
interesse comum, em domínios técnicos, 
científicos e pedagógicos 

21-10-2014 

HERDADE DA CONTENDA- 
Empresa Municipal 

Afetar ao projeto EngageSKA e projeto 
associado no âmbito do SRTT- componente 
CATAA-Agricultura de Precisão 

14-10-2014 

Universidade de Évora; 
Portalegre; IPBeja; Setúbal; 
IPCastelo Branco 

Enquadrar institucionalmente a criação e 
funcionamento do Mestrado em Enfermagem 
em Associação interinstitucional 

08-10-2014 
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Entidades Âmbito Data de 
realização 

CIMAL-Comunidade 
Intermunicipal  

Facultar aos funcionários do CEBAL, o preço das 
refeições no refeitório do IPBeja, em iguais 
condições aos funcionários do IPBeja 

07-10-2014 

CEBAL-Centro de Biotecnologia 
Agrícola e Agroalimentar do 
Alentejo (Adenda) 

Facultar aos funcionários do CEBAL, o preço das 
refeições no refeitório do IPBeja, em iguais 
condições aos funcionários do IPBeja 

07-10-2014 

PROJETO VIDA-Formação Prática 
em Contexto de Trabalho 

Definição e regulação das condições específicas 
de desenvolvimento, de formação prática em 
contexto de trabalho- 4 formandos técnicos em 
Controlo de Qualidade Alimentar 

06-10-2014 

IEFP-Delegação Regional do 
Alentejo 

Promoção e Desenvolvimento do Curso de CET, 
nível 5, na saída profissional de Técnico 
Especialista em Gestão de Redes e Sistemas 
Informáticos 

03-10-2014 

Hospital Beatriz Ângelo Colaboração de forma a possibilitar aos 
estudantes os ensinos clínicos e estágios 
previstos nos planos de estudos 

29-09-2014 

APPACDM PORTO-Associação de 
Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental do Porto 

Colaboração, de forma a possibilitar aos 
estudantes, os ensinos clínicos e estágios 
previstos nos planos de estudos dos cursos de 
saúde 

26-09-2014 

CERCIGUI-Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas de 
Guimarães 

Colaboração, de forma a possibilitar aos 
estudantes, os ensinos clínicos e estágios 
previstos nos planos de estudos dos cursos de 
saúde 

26-09-2014 

ART - Associação de Respostas 
Terapêuticas 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

22-09-2014 

Turismo 2020 Dinamizar, acompanhar e promover a conceção 
e a implementação conjunta da iniciativa 
Turismo 2020 

18-09-2014 

LUSÁGUA Estabelecer os princípios básicos para a 
concretização da parceria e transferência de 
conhecimento 

12-09-2014 

MYGON, S.A. Promover a realização de iniciativas que 
aprofundem a cooperação em áreas de 
interesse comum 

08-09-2014 

Centro Social de Nossa Senhora 
da Graça 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

08-09-2014 

ARS NORTE Regulamentar o acesso e permanência dos 
alunos nos campos de estágio/ensino clínico 

07-08-2014 

MONTE - Desenvolvimento 
Alentejo Central, ACE 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

01-08-2014 

AGROVETE Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

30-07-2014 

AGROMAIS, Entreposto 
Comercial Agrícola, C.R.L. 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

29-07-2014 

Associação portuguesa de 
distribuição e drenagem de 
águas - APDA 

Estreitar relações de cooperação e intercâmbio 08-07-2014 

ARS ALGARVE Estágios a alunos de Licenciatura em 
Enfermagem 

02-07-2014 

SUGALIDAL, Indústrias de 
Alimentação SA 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

01-07-2014 
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Entidades Âmbito Data de 
realização 

Agrupamento de Escolas de 
Alcochete - Escola Secundária de 
Alcochete 

Fixar um quadro de parceria 01-07-2014 

Alto Comissariado para as 
Migrações, I.P. 

Criação de uma Rede de Universidades em 
Mediação Intercultural e Gestão da Diversidade, 
que promova a investigação, a formação em 
Mediação Intercultural 

15-06-2014 

OLIVUM - Associação de 
olivicultores do sul 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

08-06-2014 

ESPAÇO TOP, formação e 
Consultadoria, Unipessoal, Lda. 

Relações de cooperação e intercâmbio 03-06-2014 

DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

02-06-2014 

Agrupamento de Escolas, Escolas 
Secundárias e Profissionais do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

Estabelecer um quadro de cooperação e 
parceria estratégica 

20-05-2014 

ACOS - Associação de 
Agricultores do Sul 

Colaborar nos projetos de formação profissional 05-05-2014 

OPART - Organismo de Produção 
Artística, E.P.E. 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

30-04-2014 

Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde 

Estágio do Curso Profissional de Técnico de 
Multimédia 

22-04-2014 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP) 

Cooperação e intercâmbio, nomeadamente em 
orientações de Estágios/Dissertações 
académicos 

17-04-2014 

Escola Profissional de Alte, CIPRL 
- Escola Profissional Cândido 
Guerreiro 

Fixar um quadro de parceria 11-04-2014 

Escola Secundária de Moura Fixar um quadro de parceria, no âmbito de um 
Curso Profissional na área de Processamento e 
Controlo Alimentar 

03-04-2014 

IDBL - Instituto Médico-Dentário 
de Beja, Lda. 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

02-04-2014 

Cento Hospitalar de Lisboa 
Central, EPE 

Regular a relação entre as partes no domínio do 
ensino, da investigação e da prestação de 
serviços à comunidade 

 s/d 

Hospital Professor Doutor 
Fernando da Fonseca, EPE 

Regular a relação entre as partes no domínio do 
ensino, da investigação e da prestação de 
serviços à comunidade 

 s/d 

COMOIPREL - Cooperativa 
Mourense de Interesse Público e 
Responsabilidade Limitada 

Fixar um quadro de parceria 24-03-2014 

Municípios do Baixo Alentejo Criação de Plataforma de entendimento e de 
colaboração mútua entre os outorgantes 

18-03-2014 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Serpa; Escola Secundária com 3.º 
ciclo do Ensino Básico de Serpa 

Formação em contexto de trabalho - estágio 
"Curso Profissional de Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos" 

17-03-2014 

ESDIME Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

12-03-2014 

ALCABAZ - Cabazes do Alentejo, 
CRL 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

12-03-2014 

MAGICKEY, LDA. Valorizar os produtos desenvolvidos em 
Portugal, dando-os a conhecer aos futuros 
profissionais da área da Educação Especial 

12-03-2014 
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Entidades Âmbito Data de 
realização 

ECOPILHAS - Sociedade Gestora 
de Resíduos de Pilhas e 
Acumuladores, Lda. 
 

Colaboração para instalação de Ponto de 
Recolha Seletiva de Pilhas e Acumuladores 

11-03-2014 

TREVO, LDA. Elaboração e implantação de diversos projetos 
agrícolas e agroindustriais relativos a "Novas 
Tecnologias Agrárias Aplicadas no Alentejo" 

05-03-2014 

Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Realização de Estágios curriculares do curso de 
Pós-Licenciatura em Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediatria 

03-03-2014 

EPO- Centro Escolar e 
Empresarial do Sudoeste 
Alentejano, SA 

Fixar um quadro de parceria, no âmbito do CET 
de "Culturas Regadas" 

03-03-2014 

VASCO PINTO & AGOSTINHO 
SOUSA, Lda. 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

27-02-2014 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Serpa; Escola Secundária com 3.º 
ciclo do Ensino Básico de Serpa 

Formação em contexto de trabalho - estágio 
"Curso Profissional de Técnico de Gestão do 
ambiente" 

26-02-2014 

UNIVERSIA Cooperação no desenvolvimento do Portal 
Universitário "Universia" 

12-02-2014 

DEPIL CONCEPT - ANGELA 
SANTOS, Unipessoal, Lda. 

Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

20-02-2014 

Escola Nacional de Saúde Pública 
da UNL; Centro de Investigação 
em Ciências e Tecnologias da 
Saúde da UÉvora; Escola de 
Saúde do IPPortalegre; Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde 
do IPPorto; Escola Superior de 
Saúde do IPViana do Castelo; 
Centro de Estudos e Investigação 
em Saúde da UCoimbra; Escola 
Superior de Saúde do IPViseu; 
Escola Superior de Tecnologias 
da Saúde do IPLisboa 

Estabelecer laços de cooperação no âmbito da 
aplicação do Questionário Europeu de Literacia 
em Saúde 

14-01-2014 

Associação de Beneficiários do 
Roxo 

Relações de cooperação e intercâmbio 10-01-2014 

Blive health & fitness Fixar um quadro de cooperação institucional 
amplo e efetivo 

01-01-2014 

Orica mining servises portugal 
S.A. 

Relações de cooperação e intercâmbio 12-12-2013 

Tabela 22: Protocolos celebrados pelo IPBeja, entidades nacionais e data de realização, 2014  
Fonte: Presidência, Fevereiro de 2015. 
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V. 2 Internacionalização 

V. 2.1 Cooperação Internacional 

 

Entidade Âmbito Data de realização 

Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri 

Desenvolver relações de cooperação 
internacional, por meio de colaboração 
académica, científica e cultural 

s/d 

Tabela 23: Protocolos celebrados pelo IPBeja, entidades internacionais e data de realização, 2014  
Fonte: Presidência, Fevereiro de 2015. 

 

A internacionalização assume-se como um dos eixos estratégicos para o IPBeja, tendo sido 

desenvolvido o Plano de Ação para a Internacionalização. No âmbito desta intervenção foram 

obtidos os seguintes resultados, apresentados pelo Gabinete de Cooperação e Mobilidade 

(GCM): 

 

1. Atividades promotoras da Internacionalização “fora do Campus” 

 mobilidade de estudantes e docentes, enquadrada em programas de 

mobilidade e/ou acordos de cooperação (ex. Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Bartolomeu de Gusmão, Macau); 

 projetos de Investigação e Desenvolvimento, em áreas específicas e em 

cooperação com instituições parceiras (ex. Projetos de cooperação de base 

transfronteiriça); 

 outros projetos no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, 

com incidência ao nível da dimensão ensino /aprendizagem (ex. Programas 

Intensivos Erasmus; Ações Comenius, etc.). 

 

2. Atividades promotoras da Internacionalização “dentro do Campus” 

 fortalecimento das competências linguísticas e multiculturais da comunidade 

académica, através da oferta de cursos de língua pelo Centro de Línguas e 

Culturas; 

 organização de iniciativas e eventos de base internacional e multicultural; 

 integração de visitantes estrangeiros (docentes, investigadores e pessoal não 

docente) no normal funcionamento das atividades académicas, nas atividades 

laboratoriais e nos serviços (ex. oferta de seminários internacionais no âmbito 

dos cursos, receção de investigadores em laboratórios.) 
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3. Do ponto de vista geográfico, a cooperação e as atividades tendem a focalizar-se: 

 na Europa, pela nossa participação na área Europeia de Ensino Superior e 

Investigação; 

 na Comunidade de Países Língua Portuguesa, com destaque para o Brasil, 

Moçambique e Cabo Verde; 

 no Oriente, através do Memorando de Entendimento estabelecido entre o 

CCISP e o Instituto Politécnico de Macau. 

V. 2.2 Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal não docente 

 

Tipo de Mobilidade / Programa N.º Estudantes 

    Estágio  30 

Estudos  26 

Erasmus 21 

Bartolomeu de Gusmão 4 

Macau 1 

Total Geral 56 

Tabela 24: Alunos enviados segundo o tipo de mobilidade, 2014 (v. absolutos) 
Fonte: GRI/IPBeja Fevereiro 2015 

 

Tipo de Mobilidade / Programa N.º Estudantes 

Estágio Erasmus  15 

Estudos Erasmus  38 

Total Geral 53 

Tabela 25: Alunos recebidos segundo o tipo de mobilidade, 2014 (v. absolutos) 
Fonte: GRI/IPBeja Fevereiro 2015. 

 

 Tipo de Mobilidade / 
Programa 

N.º Docentes / Técnicos 

Pessoal Docente (Ensino) 
 Erasmus 25 

Acordos de cooperação 1 

Pessoal não docente (Formação) 
 Erasmus 4 

Total Geral 30 

Tabela 26: Pessoal Docente/Não docente enviados segundo o tipo de mobilidade, 2014 (v. absolutos) 
Fonte: GRI/IPBeja, Fevereiro 2015. 
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Tipo de Mobilidade/Programa N.º Docentes / Técnicos / 
Investigadores 

Pessoal Docente (Ensino) 
 Erasmus 53 

Pessoal não docente (Formação) 
 Erasmus 28 

Total Geral 81 

Tabela 27: Pessoal Docente/Não docente recebidos segundo o tipo de mobilidade, 2014 (v. absolutos) 
Fonte: GRI/IPBeja, Fevereiro 2015. 

 

A mobilidade internacional dos estudantes reporta-se a alunos enviados e a alunos recebidos, 

ao abrigo de programas de mobilidade europeus e através de outros tipos de mobilidade, 

resultantes de protocolos estabelecidos entre o IPBeja e instituições estrangeiras congéneres. 

 

 


