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1. Mudança e reorganização do IPBeja 

 1.1 Contexto Organizacional do IPBeja 

Face ao novo regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES), o IPBeja procedeu à alteração dos seus 

Estatutos, por via do Despacho normativo n.º 47/2008, encontrando-se, presentemente, numa fase final de 

mudança e reorganização Institucional, uma vez que daí resultaram novas formas de organização e gestão. 

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

condução da sua política. Foram criados novos serviços, e enriquecidos outros, que auxiliam a presidência ao nível 

da tomada de decisão. Alguns destes serviços/gabinetes são coordenados por Pró-Presidentes, responsáveis por 

áreas consideradas estruturantes na dinâmica do instituto, e que procuram a inovação da eficiência operacional, 

existindo actualmente os seguintes: Planeamento e Desenvolvimento Estratégico, Investigação e Conhecimento, 

Exploração Agrícola e Imagem e Comunicação (cf. Quadro 1). 

 

Nesta conjuntura, deu-se prevalência a um novo modelo de organização interna baseado numa lógica de 

racionalização de recursos existentes.  

O IPBeja integra três tipos diferenciados de Unidades: 

 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação 

 Escola Superior Agrária – ESA – bolsa de ofertas formativas nas áreas da Agricultura, Serviços, 

Engenharias Aplicadas e Ciências da Vida; 

 Escola Superior de Educação – ESE – cuja oferta formativa actual incide nas áreas das Ciências Sociais, 

Comércio e Direito, Artes e Humanidades, Saúde e Protecção 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 – bolsa de ofertas formativas na área da Saúde
1
. 

 

 Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento: 

 Biblioteca; 

 Museu Botânico; 

 Centro de Transferência de Conhecimento; 

 Exploração Agrícola 

 Centro de Experimentação Agrícola 

 Centro Hortofrutícola 

 

 Unidade Funcional: 

 Serviços de Acção Social – pretendem dar resposta às necessidades dos estudantes no decurso da sua 

vida académica, apoiando-os através da prestação serviços e de apoios sociais directos (Bolsas de 

Estudo e Auxílios de Emergência) e de apoios sociais indirectos (acesso a alimentação, alojamento, 

serviços de saúde, actividades desportivas e culturais e outros apoios educativos). Nos serviços de 

                                                           
1
 Classificações de acordo com os códigos da Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF). 
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apoio aos estudantes incluem-se o Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico e o Gabinete de Apoio à 

Actividade Desportiva. 

Integram, ainda, esta estrutura organizacional, os Departamentos que correspondem a estruturas orgânicas de 

ensino que se organizam, na sua maioria, de acordo com o definido na Classificação Nacional das Áreas de Educação 

e Formação (CNAEF), sendo os seguintes: 

 Engenharia 

 Tecnologias e Ciências Aplicadas 

 Matemática e Ciências Físicas 

 Biociências   

 Ciências Empresariais  

 Educação e Ciências Sociais e do Comportamento   

 Artes, Humanidades e Desporto   

 Saúde 

 

Procedeu-se, também, à centralização dos Serviços Administrativos e Financeiros o que implicou a relocação de 

estruturas e recursos humanos anteriormente afectos às estruturas existentes em cada Escola e aos Serviços 

Centrais. Novos serviços e gabinetes foram criados e outros estão ainda em fase de reestruturação. 

Quadro 1. Serviços Centrais do IPBeja 

Serviços Jurídicos; Secretariado da Presidência; 

 

Serviços de Planeamento e Desenvolvimento 

Estratégico; 

Serviços de Expediente, Arquivo e Reprografia;  

 

Serviços Financeiros; Sector de Aprovisionamento e Património 

 

Serviços Académicos;  Gabinete da Imagem e Comunicação; 

 

Serviços de Recursos Humanos;  

 

Gabinete de Inserção na Vida Activa; 

 

Serviços de Tecnologias de Informação; Gabinete de Mobilidade e Cooperação; 

 

Serviços Técnicos; Gabinete de Qualidade, Avaliação e 

Procedimentos. 

Gabinete de Projectos Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 

 

Em suma, na nova estrutura e filosofia organizacional procurou-se estabilizar uma matriz de coordenação e gestão 

centralizada, em que se valoriza a participação de todos, docentes, pessoal não docente e estudantes (saliente-se o 

novo órgão Provedor do Estudante), proporcionando níveis de implicação e decisão diferenciados para uma melhor 

persecução dos objectivos e missão institucionais. 
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1.1.1 Potencial Humano 

Pessoal docente
2
 

O corpo docente é, actualmente, composto por 214,9 ETI’s, – 49% são professores adjuntos e coordenadores, 32,6% 

na situação de equiparados como professores adjuntos/assistentes, 12,1% são professores convidados e docentes 

destacados de outros níveis de ensino e 5,6% são assistentes. Destes, 18,5% possuem o grau de Doutoramento, 

57,4% o de mestrado e 23,6% a licenciatura (os licenciados são maioritariamente docentes convidados a tempo 

parcial). Actualmente, 99 docentes (46% do total) encontram-se em processo de formação – 88 doutorandos e 11 

mestrandos.  

Pessoal não docente
3
 

O quadro de Pessoal não docente é constituído por 172 pessoas (inclui 5 dirigentes) distribuídas pelas seguintes 

categorias:  

 Assistentes Técnicos (37,2%),  

 Assistentes Operacionais (31,4%), 

 Técnicos Superiores (21%)  

 Técnicos e Especialistas de Informática (7,6%).  

Regista-se, no total de funcionários, um peso significativo de pessoal com diploma superior (36,6%) e ensino 

secundário (26,2%), sendo, os restantes portadores de diploma ao nível do 3ºCiclo do EB (12,8%) e 1º e 2ºciclos do 

EB (10,5% e 14%, respectivamente). 

 

1.1.2 Oferta Formativa  

A Oferta Formativa do IPBeja integra no presente ano lectivo (2010/11) cursos de 1ºciclo, pós-graduações e pós-

licenciaturas, cursos de 2ºciclo (todos adaptados a Bolonha), cursos de Especialização Tecnológica (CET) e outras 

formações que não conferem grau académico e que se destinam sobretudo a dar resposta a necessidades 

formativas sentidas, pontualmente, na comunidade (quer através de diagnóstico realizado pelos 

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

Cursos de 1º ciclo 

No actual ano lectivo, 2010/11, o IPBeja integra 18 cursos de 1º ciclo (mais um curso que em 2009/10), em 

diferentes regimes de funcionamento: diurno, pós-laboral e 1 (um) a distância. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Serviços de Recursos Humanos/IPBeja (30.11. 2010).  

3 Serviços de Recursos Humanos/IPBeja (30.11. 2010). 
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Quadro 2. Oferta formativa de Cursos de 1ºciclo 

 (cursos actualmente em curso ou com abertura prevista em 2010 ou 2011) 

Ano lectivo 2009/10 Ano lectivo 2010/11 

Biologia Biologia 

Agronomia Agronomia (diurno e pós-laboral) 

Engenharia Alimentar Engenharia Alimentar 

Engenharia do Ambiente Engenharia do Ambiente 

Animação Sociocultural Animação Sociocultural 

Artes Plásticas e Multimédia Artes Plásticas e Multimédia 

Desporto Desporto 

Educação Básica Educação Básica 

Educação e Comunicação Multimédia Educação e Comunicação Multimédia 

Serviço Social Serviço Social (diurno e pós-laboral) 

Enfermagem Enfermagem (entrada no 1º e 2º semestre) 

Saúde Ambiental Saúde Ambiental 

Engenharia Civil Engenharia Civil (diurno e pós-laboral) 

Engenharia Informática Engenharia Informática (diurno e pós-laboral) 

Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral) Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral) 

Protecção Civil Terapia Ocupacional 

Turismo Turismo 

 Solicitadoria (em regime presencial e em modalidade de 

ensino a distância) 

Fonte: Serviços Académicos/ IPBeja, 2009; Presidência/IPBEJA e Direcções das Unidades Orgânicas, 2010. 

 

 

Pós – Graduações/ Pós-Licenciaturas e 2ºciclo 

A oferta formativa existente e prevista para os anos lectivos de 2009/10 e 2010/2011 ao nível das Pós-Graduações, 

Pós-Licenciaturas e Mestrados é constituída por: 

Quadro 3. Oferta formativa de Pós-Graduações, Pós-Licenciaturas e Mestrados (2ºciclos) 

(cursos actualmente em curso ou com abertura prevista em 2010 ou 2011) 

Ano lectivo 2009/10 Ano lectivo 2010/11 

Mestrados (2º ciclos) Mestrados (2º ciclos) 

Engenharia Alimentar Engenharia Alimentar (em curso) 

Tecnologias do Ambiente Tecnologias do Ambiente (em curso) 

Produção Integrada Produção Integrada (em curso) 

Ciências da Educação na Especialização em Educação e 

Cuidados na Primeira Infância 

Ensino na Especialidade de Educação Pré escolar e do 

1º ciclo do Ensino Básico (em curso) 

Educação Especial – Especialização no domínio cognitivo 

e motor  

Ciências da Educação na Especialização em Educação 

e Cuidados na 1.ª Infância (em curso) 



 

 
 

8 

Serviço Social Educação Especial – Especialização no Domínio 

Cognitivo- Motor (em curso) 

Ciências da Educação – área de Especialização em 

Educação e Formação de Adultos 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

(em curso) 

Psicologia Clínica e da Saúde Contabilidade | em Parceria com a Universidade do 

Algarve| (em curso) 

 Psicogerontologia Comunitária (previsto) 

Pós-Graduações Pós-Graduações 

Gestão de Projectos Gestão de Projectos (em curso) 

Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho Segurança e Higiene no Trabalho (em curso) 

Cuidados Continuados Enfermagem e Saúde Comunitária (previsto) 

Pós-licenciatura  

Enfermagem Comunitária Enfermagem Comunitária (previsto) 

Saúde Infantil e Pediatria _ 

Curso de Formação especializada em Comunicação 

Educacional e Gestão de Informação – Bibliotecas 

Escolares  

Curso de Formação especializada em Comunicação 

Educacional e Gestão de Informação – Bibliotecas 

Escolares (em curso) 

Fonte: Serviços Académicos/ IPBeja, 2009; Presidência/IPBEJA e Direcções das Unidades Orgânicas, 2010. 

 

 

Cursos de Especialização Tecnológica 

Ao nível dos CET, na listagem apresentada (cf. Quadro 4) estão incluídos os que já estão em funcionamento e os que 

estão previstos abrir durante 2010 e 2011. 

 

Quadro 4. Oferta formativa CET’s 

(cursos actualmente em curso ou com abertura prevista em 2010 ou 2011) 

Ano lectivo 2009/2010 Ano lectivo 2010/2011 

Treino Desportivo de Jovens Atletas Treino Desportivo de Jovens Atletas (em curso) 

 Análise Químicas e Microbiológicas 

 Gestão de Recursos Cinegéticos e Aquícolas  

(prevista a abertura) 

Culturas Regadas  Culturas Regadas (em curso) 

Olivicultura e Viticultura Olivicultura e Viticultura (em curso) 

Segurança e Higiene Alimentar Segurança e Higiene Alimentar (curso) 

Qualidade Ambiental Qualidade Ambiental (em curso) 

Cuidados Veterinários Cuidados Veterinários (em curso) 

 Instalação e Manutenção de Espaços Verdes 

(prevista a abertura) 

Psicogerontologia Psicogerontologia (em curso) 

Banca e Seguros Banca e Seguros (em curso) 

 Projecto e Instalação de Redes Locais de 
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Computadores (prevista abertura) 

 Condução de Obra (prevista a abertura) 

 Planeamento de Emergência em Protecção em 

Civil (prevista abertura para 2011) 

Fonte: Serviços Académicos/ IPBeja, 2010; Presidência/ IPBeja e Direcções das Unidades Orgânicas, 2010. 

 

1.1.3 Alunos 

No ano lectivo, 2010/11, registam-se 3053 alunos inscritos
4
 repartidos, pelas diferentes ofertas formativas, da 

seguinte forma: 

Formação Inicial
5
 - total de alunos a frequentar os cursos de 1º ciclo é de 2735, tendo-se verificado um ligeiro 

aumento, face ao ano lectivo passado. Para este aumento contribuiu, também, o aumento do nº de inscrições de 

alunos candidatos pela via dos cursos de especialização tecnológica (102 alunos, 3,7% do total de inscritos no 

presente ano lectivo) e pelo regime de maiores de 23 anos (196 alunos, cerca de 7% do total de inscritos, idem
6
); 

Cursos de Especialização Tecnológica
7
 - entre os anos lectivos 2006/07 e 2008/09, o número de alunos inscritos 

neste tipo de oferta formativa triplicou (passou de 96 para 229 alunos), tendo estabilizado, no presente ano lectivo 

2010/11, em 215 alunos (mais 39 alunos que no ano lectivo anterior, mas menos 14 alunos do que em 2008/2009); 

Mestrados/2ºciclos
8
 - actualmente são 64 os alunos a frequentar os cursos de Mestrado, sendo previsível o seu 

aumento no 2º semestre do actual ano lectivo, dado existirem cursos a iniciar, estando a decorrer ainda o processo 

de matrícula; 

Pós-graduações e formação especializada
9
 – existem 39 formandos a usufruir deste tipo de oferta, sendo 

igualmente previsível o aumento deste quantitativo dada a existência de cursos a iniciar apenas no 2ºsemeste.  

 

1.1.4 Estruturas laboratoriais  

Para apoio à docência e ao desenvolvimento de projectos de I&DT e prestação de serviços à comunidade, o IPBeja 

conta com 28 estruturas organizadas em Centros de Experimentação, Laboratórios, Núcleos e Gabinetes.  

As estruturas existentes dedicam-se a actividades de I&D e de prestação de serviços à comunidade em áreas 

estratégicas como: 

 Educação e Formação de Adultos; 

 Agricultura e Tecnologia Alimentar; 

 Água e Ambiente; 

                                                           
4
 Fonte: Serviços académicos I e II, consulta efectuada pelos SPDE a 3.11.2010 e a 18.11.2010. 

5 Fonte: Serviços Académicos I , dados disponibilizados a 3.11.2010. 
6 Serviços Académicos I, dados disponibilizados em 28.11. 2010. 
7 Fonte: GAQP (dados oficiais actualizados via Serviços Académicos II em 18.11.2010), consulta efectuada pelos SPDE a 11.10. 
Serviços Académicos I, dados disponibilizados em 18.11.2010. 
8 Fonte: GAQP (dados oficiais actualizados via Serviços Académicos II em 25.05.2010), consulta efectuada pelos SPDE a 
11.10.2010;Serviços Académicos II, dados disponibilizados em 18.11.2010. 
9 Fonte: GAQP (dados oficiais actualizados via Serviços Académicos II em 25.05.2010), consulta efectuada pelos SPDE a 11.10.2010; 
Serviços Académicos II, dados disponibilizados pelos SPDE em 18.10.2010. 



 

 
 

10 

 Energias Sustentáveis; 

 Tecnologias do Conhecimento e Criatividade Multimédia; 

 Turismo e Património (natural e cultural); 

 Saúde e Qualidade de Vida; 

 Planeamento e Intervenção Comunitária. 

 

1.1.5 Recursos Financeiros 

Enquadramento Orçamental  

Dotação Inicial (Orçamento aprovado) 

 

A Dotação Inicial correspondente ao Orçamento Privativo, aprovado pela Assembleia da República, para o ano de 

2010, totaliza 18.291.334,00 € e encontra-se assim distribuído: 

 orçamento de Funcionamento; 

 receitas do OE; 

 fonte de financiamento 311 Estado  – RG não Afectas a Projectos Co-financiados P19/M18 -

 13.194.333,00 €, verba correspondente ao plafond do Orçamento de Estado atribuído ao Instituto 

Politécnico de Beja. Este plafond decorre do compromisso assumido entre os Institutos Politécnicos e 

o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, subscrito solenemente em Contrato de 

Confiança, datado de 11 de Janeiro de 2010, que inclui as Bases de Desenvolvimento do Ensino 

Superior para 2010-2014. Este contrato de confiança expressa o compromisso assumido pelo 

Governo que nos anos seguintes, as dotações do OE para o Ensino Superior serão, sob reserva das 

condições financeiras do País, no mínimo idênticas aos valores agora estabelecidos para 2010. Nesta 

medida o IPBeja, para 2010-2013 compromete-se a atingir um conjunto de metas, que expressam 

antigas e novas aspirações da vida desta Instituição, sendo que para tal se torna necessário que 

sejam garantidos, por parte do Governo, alguns pressupostos nesta contratualização, que passam 

necessariamente pela viabilização de novas propostas formativas inovadoras que visem a captação 

de novos públicos e de ofertas formativas assentes em estratégias de ensino à distância, entre 

outras; 

 receitas próprias; 

 fonte de financiamento 462 FEAGA P19/M18 - 150.000,00 €, verba respeitante à previsão de ajudas a 

receber do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP). 

 fonte de Financiamento 510 Auto Financiamento (RP) P19/M18 – 2.741.984,00€, previsão de receitas 

próprias provenientes de auto financiamento; 

 investimentos do Plano; 

 Fonte de Financiamento 312 Estado – RG Afectas a Projectos Co-financiados P19/M18 – 500.000,00 €, 

verba correspondente ao plafond do Capítulo 50 atribuído ao Instituto Politécnico para construção da 

2.ª Fase da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG); 

 Fonte de Financiamento 413 Feder – PO Valorização do Território P19/M18 1.705.017,00 €, verba 

correspondente à comparticipação Feder aprovada, para o ano 2010, no contrato de 
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comparticipação financeira assinado com o Programa Operacional Temático Valorização do Território 

(POVT), para a construção da 2ª Fase da ESTIG. 

Quadro 5 

Distribuição da Dotação Inicial (Orçamento Privativo) 

 

 

Dotação Inicial Valor (valores em Euros) 

OE 13.194.333,00 

RP IFAP 150.000,00 

RP Autofinanciamento 2.741.984,00 

IP Cap 50 500.000,00 

IP Feder 1.705.017,00 

Total 18.291.334,00 

                                                Fonte: Serviços Financeiros/IPBeja, 2010. 

1.2 Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo organismo 

A  missão do IPBeja remete-nos para o compromisso na produção de conhecimento aplicado, com uma forte 

orientação profissionalizante, capaz de potenciar ofertas formativas inovadoras.  Neste sentido, assume-se, 

complementarmente, como visão: 

“A excelência e a inovação no saber e no aprender a fazer, profundamente 

comprometidas com as perspectivas de desenvolvimento do contexto envolvente”,  

assente nos seguintes valores fundamentais:  

 A excelência na acção, que deve ser assumida como um compromisso de todos; 

 A inovação constante nas práticas, acompanhando as novas exigências formativas e de actuação no 

quadro de um novo paradigma em que se perspectivam as instituições de ensino superior enquanto 

organizações empreendedoras e sustentáveis; 

 A credibilidade, na lógica de que o IPBeja deve procurar assumir-se como uma “marca de qualidade e de 

referência” local, regional, nacional e internacional do ponto de vista pedagógico, científico e 

organizacional; 

 A competência, em prol da garantia da qualidade de todos os processos (pedagógicos, administrativos, 

científicos …). 

Actualmente, a acção do IPBeja irá pautar-se pelo que ficou definido no Plano Estratégico para 2010-13
10

 e de 

acordo com os limites à sua acção impostos por decisões governamentais. Ressalta, nesta conjuntura, o acordado 

no âmbito do Contrato de Confiança recentemente estabelecido entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (MCTES) e os Institutos Superiores Politécnicos (ISP) que veio integrar dinâmicas e compromissos 

institucionais que reforçam a necessidade de adequação à mudança, de resposta atempada às exigências e 

especificidades do quadro de competitividade que abrange e implica as instituições do ensino superior público 

português. Este contrato, que envolve vários compromissos assumidos pelo IPBeja e pelo MCTES, reforça a 

necessidade da assumpção de uma estratégia clara de actuação, no sentido de se alcançarem os níveis desejados de 

                                                           
10

Disponível no site www.ipbeja.pt e no link http://www.ipbeja.pt/servicos/spde/planoestr/Paginas/default.aspx 

 

http://www.ipbeja.pt/
http://www.ipbeja.pt/servicos/spde/planoestr/Paginas/default.aspx
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competitividade/excelência e, desta forma, contribuir para o cumprimento das metas consideradas prioritárias para 

o IPBeja.  

 

Mapa Estratégico do IPBeja
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1. Consolidar a qualidade da dinâmica de funcionamento organizacional, suportada na gestão estratégica 

e sustentável dos recursos. 

 

Aposta-se, actualmente, num novo paradigma associado à gestão do IPBeja, assente em processos de avaliação e 

monitorização de desempenho e de resultados dos serviços, dos gabinetes, dos departamentos e das unidades 

orgânicas. No sentido de dar cumprimento ao proposto no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e 

tendo em conta os momentos de aferição realizados internamente, procura-se assim alcançar metas que 

perspectivem uma instituição mais dinâmica e eficiente. 

 

2. Promover a adequabilidade e a versatilidade da oferta e dos percursos formativos dos alunos, do 

pessoal docente e não docente, tendo subjacente as dinâmicas nacionais de investigação e 

desenvolvimento 

 

 

A sustentabilidade da instituição advém da capacidade de propiciar condições para o desenvolvimento de projectos 

de investigação que, simultaneamente, sejam pertinentes e possam ser desejados por quem os realiza. Neste 

sentido, a investigação tem sido assumida a dois níveis: a título individual, enquanto interesse e necessidade de 

enriquecimento de formação do corpo docente e, simultaneamente, enquadrada e desenvolvida em torno de áreas 

consideradas fundamentais, geradoras de inovação e facilitadoras da integração profissional dos diplomados. 

 

A promoção do potencial científico e a dinâmica da investigação aplicada surge, assim, como um dos eixos de maior 

importância na acção futura do IPBeja, na medida em que, pela qualificação do potencial humano, com 

repercussões efectivas na oferta educativa, se reforça o papel primordial de agente inovador conferido a esta 

instituição. 

 

  

 3. Potenciar as redes de cooperação nacionais e internacionais em domínios estratégicos de  actuação 

 

A relação do IPBeja com o ambiente externo é fundamental para a sua afirmação enquanto instituição do ensino 

superior, por um lado, no sentido de se adequar às necessidades da região envolvente e, por outro lado, de divulgar 

a marca IPBeja a nível nacional e internacional. Com efeito, pretende-se intensificar a relação com o tecido 

empresarial da região, desenvolver as melhores práticas e tecnologias disponíveis com vista à internacionalização e 

disseminação de actividades de I&DT, de modo a potenciar as oportunidades de acção com o ambiente externo do 

IPBeja. Torna-se fundamental incrementar estes processos e apostar em redes de cooperação nacionais e 

internacionais, bem como divulgar as actividades e projectos desenvolvidos pelo IPBeja e apostar na imagem e 

comunicação da instituição junto do mercado-alvo e dos stakeholders.  
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Assim, tendo por base o documento Plano de Actividades de 2010 procurou-se numa lógica avaliativa medir os 

resultados alcançados, as metas atingidas e compreender a acção do IPBeja analisando e fundamentando os desvios 

ao inicialmente planeado.  

 

2.Consecução dos objectivos do plano e estratégia seguida 

2.1. Actividades desenvolvidas pelos Serviços Centrais que constituem o IPBeja 

Serão apresentadas de seguida as acções e actividades realizadas por cada um dos serviços em questão. 

 

2.1.1 Serviços Académicos 

 concluído o processo de integração da base de dados dos alunos foi efectuado pela 

Digitalis com a colaboração dos Serviços Académicos estando a base de dados 

unificada a funcionar em 2010;  

 foi desenvolvida e apresentada a estrutura e os conteúdos que deveriam constar no 

site dos serviços ao Gabinete de Imagem e Comunicação; 

 foram implementados novos formulários a serem disponibilizados aos estudantes; 

 procedeu-se à organização do arquivo e ao melhoramento do espaço de atendimento 

aos estudantes; 

 foram criados dois sectores de atendimento dentro dos Serviços Académicos para 

optimizar o seu funcionamento: Sector I destinado aos cursos de licenciatura; Sector II 

com a informação relativa a CET’s, Pós-graduações e Mestrados; 

 implementação da normalização das regras de funcionamento dos SA para docentes e 

alunos, tendo sido elaborados, para o efeito, os manuais de procedimentos para os 

Sectores I e II dos SA; 

 concretização com sucesso do sistema de inscrição e matrícula on-line para todos os 

cursos de licenciatura. Foi implementado o sistema de pagamento de propinas por 

multibanco; 

 promoção de uma cultura de melhoria contínua o que foi reflectido na implementação 

de um novo sistema de inscrições desburocratizado e automático. 

 

2.1.2 Gabinete de Inserção na Vida Activa 

 integração neste gabinete da organização dos estágios curriculares da ESAB e da ESS 

com excepção do curso de Enfermagem, por indicações superiores; 

 organização de todos os estágios curriculares de alunos inscritos em cursos em 

funcionamento na Escola Superior de Educação e da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão; 

  organização da arquitectura, do desenho e de alguns dos conteúdos para a página on 

line dos serviços; 

 existência de uma base de dados que faz a correspondência directa entre aluno e 

entidade; 

 continuação da melhoria e orientada para uma resposta centrada no utente célere e 

sem erro. 

 



 

 
 

15 

2.1.3 Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 

 produção dos conteúdos e disponibilização dos mesmos para a página on line dos 

serviços ao Gabinete de Imagem e Comunicação. A introdução de novos dados na 

página é efectuada pelo gabinete; 

 normalização das regras de funcionamento do gabinete presente no Manual de 

Procedimentos; 

 introdução de novos procedimentos e novas acções, a fim de tornar mais célere e com 

a mínima probabilidade de erro toda a actividade desenvolvida. 

 Formação dos colaboradores do serviço através da frequência dos cursos  Gestão 

Académica - Ensino Superior e Gestão Eficaz do Relacionamento Interpessoal. 

 

2.1.4 Gabinete de Imagem e Comunicação 

No âmbito da actuação do Gabinete de Imagem e Comunicação (GiCOM), tendo por base de descrição as várias 

valências de actuação, foram concretizadas as seguintes acções: 

a. CUBO 

 Foram criados e colocados à venda 18 artigos do portfólio de merchandising 

institucional; 

 actualmente o IPBeja CUBO tem cerca de 30 fornecedores diferentes, dos 

quais fazem parte associações de solidariedade social, produtores regionais, 

ex-alunos diplomados e a Exploração Agrícola do IPBeja; 

 o balanço entre as compras e as vendas foi positivo no ano de 2010; 

 esta estrutura revelou-se um importante Ponto de Informação e 

reencaminhamento de informação, tendo-se: criado listas de distribuição 

com um total de 7400 contactos de e-mail (número estimado); desenvolveu 

os procedimentos necessários e implementado cerca de 4 tipologias de 

serviços (cedência de brindes institucionais recolha de informação, reserva 

de bilhetes para espectáculos e disponibilização de informações sobre a 

região); e, ainda, desenvolveu-se a capacidade de comunicar com todos os 

actuais alunos do IPBeja através da criação de 57 listas de distribuição (uma 

para cada turma). 

b. IPBeja presença na Internet 

 Foram desenvolvidos sites específicos resultantes do desdobramento do site 

institucional, nomeadamente: 19 cursos de licenciatura; 8 departamentos; 4 

escolas; 22 serviços ou gabinetes do IPBeja; 18 unidades de informação 

devidamente segmentada; 

 construção de 32 sites com formato/conteúdo estabilizado; 

 existência de 17 sites com conteúdos alimentados pelos próprios serviços. 

 o IPBeja está presente em 6 redes sociais ou serviços similares, , tendo sido 

registados cerca de 3000 seguidores do IPBeja no Facebook. Os vídeos no 

Youtube foram carregados 22291 vezes; 
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 definição de um conjunto de indicadores de avaliação do perfil de visitas ao 

site institucional. Foram definidos 10 indicadores aquando da publicação on-

line do site. O perfil de visitas está a ser analisado de acordo com as métricas 

disponibilizadas pelo Google Analytics. 

 

c.  IPBeja TV 

Criar estrutura para a implementação de um canal corporativo de televisão. Neste 

sentido, desenvolveram-se as seguintes acções:  

 Aquisição de um kit móvel de filmagem e captura de áudio, bem como uma 

estação de edição de vídeo;  

 criado um documento que estipula os procedimentos necessários à 

cobertura, em suporte vídeo, de eventos organizados no IPBeja; 

 Criação de uma grelha de programação com rubricas regulares, tendo sido 

criadas as seguintes categorias classificatórias: sobre o IPBeja, cultura, 

desporto, eventos, alunos, tutoriais de apoio e região; 

 reorganização do estúdio de forma a permitir a gravação de programas. No 

âmbito desta reorganização foram ligadas duas câmaras analógicas à régie e 

foi instalado um conversor do sinal analógico para digital; 

 aquisição de uma estação de edição de vídeo não linear e respectivo 

software. 

  

d. IPBeja Protocolo Institucional 

 Desenvolvimento do portfólio de instrumentos de representação 

institucional. 

e.  IPBeja Comunicação Interna 

 Proposta de um fluxo comunicacional; 

 edição de um guia de apoio à comunicação interna. 

f. Programas Operacionais 

 No âmbito da reorganização do GiCOM foram definidos os procedimentos 

internos e requalificadas as instalações onde funciona o GiCOM. Ainda no 

âmbito dos procedimentos internos foi iniciado o Manual de Procedimentos 

para a Requisição de Serviços ao GiCOM; 

 foi desenvolvida uma plataforma de requisição de serviços, no site do 

GiCOM, a implementar no mês de Abril de 2011; 

 a nova identidade visual do IPBeja foi aplicada a 14 veículos da frota do 

IPBeja; 

 foi elaborado o estudo para sinalizar todo o campus, com directórios e 

sinalética vertical, de acordo com as necessidades de mobilidade. 
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g. Apoio a actividades dos projectos estruturantes 

 No âmbito do IPBeja Cultura foram organizados dois espectáculos musicais 

(durante o Encontro de Culturas e na celebração dos 25 anos da Escolas 

Superior Agrária); 

 foi criada a linha gráfica do IPBeja Editorial e respectivos desdobramentos 

correspondentes a cada uma das escolas. A linha gráfica do IPBeja Editorial 

foi aplicada à capa de cerca de 26 publicações diferentes. 

 

2.1.5 Gabinete de Mobilidade e Cooperação 

Apresentam-se as actividades relativas a este gabinete. 

a. No âmbito da proposta de criação de cursos de mestrado através do ERASMUS 

MUNDUS 

 Recolha de dados e compilação de dossier de informação sobre o Erasmus 

Mundus (suporte papel e digital): regulamento, formulários e orientações 

gerais; 

 divulgação de informação junto de docentes e consultoria sobre as 

condições para a apresentação de uma candidatura Erasmus Mundus; 

 recepção de propostas de parceria para consórcios Erasmus Mundus e 

divulgação junto dos docentes, de acordo com as áreas científicas 

implicadas. 

 

b. Estudo dos planos de estudos dos cursos do IPBeja, de modo a melhorar o processo 

de mobilidade de estudantes, sobretudo no que se refere ao reconhecimento de 

competências e a optimização dos períodos e semestres mais apropriados para 

cooperação (mobility window) 

 Publicação do Guia de Referência para o reconhecimento de créditos obtidos  

pelos estudantes em mobilidade: procedimentos e tabelas de conversão com 

base na metodologia ECTS; 

 definição de critérios para a atribuição de bolsas aos candidatos a 

mobilidade,  tanto de estudantes como docentes; 

 apresentação de proposta ao Conselho Pedagógico nas “normas técnicas a 

aplicar no âmbito do reconhecimento de créditos obtidos em IES Brasileiras”; 

 realização de reuniões com a Equipa Erasmus (2 reuniões) e Coordenadores  

de Curso (1 reunião) no sentido de sensibilizar para o reconhecimento e 

procedimentos aplicáveis, para a identificação de semestres propícios à 

realização da mobilidade no âmbito dos cursos e indicação de parceiros 

preferenciais (rede de parceiros por curso); 

 criação e desenvolvimento de um separador sobre “reconhecimento 

Académico” na página Web do GMC, onde são alojadas todas as informações 

e formulários de apoio 

http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/ReconhecimentoAcad%c3%a9m

ico.aspx). 

http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/ReconhecimentoAcad%c3%a9mico.aspx
http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/ReconhecimentoAcad%c3%a9mico.aspx
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c. Aplicação completa da Estratégia do Suplemento ao Diploma, com sendo uma prática 

habitual. Propomos realizar campanhas de esclarecimento aos estudantes para que 

conheçam esta possibilidade de enriquecimento do seu currículo. Neste âmbito foram 

realizadas duas reuniões 1. de duas reuniões com a Equipa dos Serviços Académicos 

2 no sentido de partilhar o trabalho desenvolvido desde 2005 ao nível do SD pelo 

anterior Gabinete de Relações Externas bem como toda a informação entretanto 

reunida e de suporte à emissão do documento. 

 

d. Procura de novas instituições que possam responder à situação de realização de 

estágios no estrangeiro. 

 

 Número de estudantes enviados para estágios internacionais em 2010. 

Total de 27 estágios, repartidos pelos seguintes programas: 

 Erasmus: 14 

 Leonardo da Vinci: 13 

 Criação e desenvolvimento de um separador sobre “estágios Erasmus” 

na página Web do GMC, onde são alojadas todas as informações, 

formulários de apoio e ofertas de estágio 

(http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/Est%c3%a1giosErasmus.as

px); 

 criação e desenvolvimento do separador “Leonardo da Vinci - Estágios” 

na página Web do GMC, para divulgação do convite à candidatura, lista 

de seleccionados, relatórios  de estágio e testemunhos 

(http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/LEONARDO%20DA%20VIN

CI-Est%c3%a1gios.aspx); 

 divulgação de ofertas de estágio internacionais na página Web do GMC. 

Número de ofertas divulgadas em 2010: 40 ofertas; 

 realização de reuniões com potenciais parceiros na área dos estágios 

internacionais. Número de reuniões realizadas em 2010: duas reuniões 

(representantes da Szolnok University e Municipality of Rackozifalva, na 

Hungria, e representante da Université Bordeaux, em França); 

 estabelecimento de acordos de cooperação a preverem a possibilidade 

de estágio. Número de acordos estabelecidos em 2010: 8 acordos; 

 gestão de candidaturas a programas europeus de enquadramento 

administrativo e financeiro da mobilidade para estágios: Leonardo da 

Vinci (estágios profissionais) e Erasmus (estágios curriculares); 

 participação de técnicos do GMC em duas reuniões e encontros 

promovidos pela AN PROALV sobre a medida estágios Erasmus e 

Leonardo da Vinci. 

e. Reuniões com os coordenadores departamentais Erasmus para delinear estratégias 

de incentivo à candidatura de alunos e docentes duas vezes por ano – foram 

http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/Est%c3%a1giosErasmus.aspx
http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/Est%c3%a1giosErasmus.aspx
http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/LEONARDO%20DA%20VINCI-Est%c3%a1gios.aspx
http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/LEONARDO%20DA%20VINCI-Est%c3%a1gios.aspx


 

 
 

19 

realizadas quatro  reuniões formais e apresentadas seis 

decisões/orientações/propostas à Presidência.  

 

 

 

f. Produção de informação e disseminação e avaliação das actividades desenvolvidas 

 

 elaboração de relatórios, intercalares e finais, sobre a gestão dos 

programas de mobilidade; 

 organização de informação estatística sobre a mobilidade e 

disponibilização aos diversos stakeholders, sempre que solicitado; 

 produção regular de materiais informativos, em português e inglês, de 

materiais de apoio às actividades desenvolvidas com informação útil 

para os estudantes estrangeiros, docentes e visitantes estrangeiros e 

sobre candidaturas e mobilidade; 

 desenvolvimento de uma página Web com notícias sobre as actividades 

Erasmus e parceiros 

http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/default.aspx e respectiva 

actualização; 

 desenvolvimento de página no facebook “ERASMUS IN BEJA”  de apoio à 

comunicação com os estudantes enviados e recebidos: 

http://www.facebook.com/pages/ERASMUS-BEJA-T/136269866407420 

 criação de documentação referência para representar o IPBeja 

internacionalmente, por ex.: produção de apresentação em powerpoint 

e sua distribuição aos docentes quando se deslocam ao estrangeiro em 

representação do IPBeja; 

 aplicação de questionário a todos os estudantes e docentes enviados 

em 2010. 

   

 

g. Melhorar a Cooperação com os Palop’s – estudar o alcance e o que pode ser feito 

para a melhoria do sucesso académico dos alunos 

 Integração da equipa do IPBeja responsável pela dinamização de 

projectos de internacionalização e acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos pelos responsáveis pelos Projectos com os PALOP, 

nomeadamente Cabo – Verde, Guiné-bissau e Moçambique; 

 desenvolvimento de contactos com a Associação de Defesa de 

Património de Mértola e Coordenação do Curso de Educação Básica no 

sentido de aferir sobre o envio de estudantes para realização de 

estágios curriculares em Moçambique; 

 recolha de informação e constituição de dossier sobre eventuais linhas 

de cooperação com os PALOP; 

http://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/default.aspx
http://www.facebook.com/pages/ERASMUS-BEJA-T/136269866407420
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 estudo e desenvolvimento d e proposta sobre programa de mobilidade 

de estudantes do ensino superior com os PALOP. 

 

h. Garantia da qualidade do serviço de apoio social aos alunos enviados e recebidos 

Ao nível dos Estudantes recebidos – apoio logístico e sociocultural (actividades 

realizadas) 

 alojamento em Residência de estudantes; 

 transporte aeroporto (em data marcada e duas vezes por ano); 

 “Buddy Mentor” – identificação de estudantes do IPBeja para ajudarem 

os estudantes estrangeiros na sua integração; 

  sessão de boas vindas e de integração académica no IPBeja (uma sessão 

no início de cada semestre); 

 prestação de apoio administrativo e informativo permanente. 

 

i. Ao nível dos estudantes enviados – apoio administrativo e financeiro (actividades 

realizadas) 

 Atribuição de bolsa antes do início do período de mobilidade 

 instrução do processo de acesso à Bolsa Suplementar para estudantes 

Erasmus bolseiros SAS; 

 articulação com os SAS no sentido de garantir que os estudantes 

continuam a beneficiar da atribuição da Bolsa SAS durante o período de 

mobilidade;  

 prestação de apoio administrativo e informativo permanente; 

 definição prévia de Plano de Reconhecimento; 

 publicação de regras técnicas para o reconhecimento de créditos ECTS 

obtidos no âmbito da mobilidade. 

 

j. Garantia do funcionamento de um Curso de Português para estrangeiros, se possível 

com carga horária contabilizada no horário dos docentes que o leccionam 

 Desenvolvimento de diligências, nomeadamente elaboração de 

informações à Presidência e articulação com docentes da área das 

línguas, no sentido de garantir o funcionamento semestral do Curso de 

Português Intensivo – Língua Estrangeira integrado na distribuição de 

serviço docente; 

 realização de duas edições do CPILE em 2010, nível iniciação, 60h, 4 

ECTS. 

 

2.1.6 Gabinete de Projectos 

No que respeita este gabinete, reporta-se o seguinte relativo ao cumprimento do inscrito no 

plano de actividades: 

 melhoria da percepção do valor dos serviços prestados pelo Gabinete de Projectos 

junto de toda a comunidade do Instituto Politécnico de Beja. Foram superadas as 



 

 
 

21 

metas prospectivadas de disseminação de oportunidade de financiamento (superior a 

24 oportunidades) – foram divulgadas 28 oportunidades. Quanto à meta obter 

pontuação superior a 3,8 numa escala compreendida entre 1 e 5 – esta meta implicaria 

a realização de um questionário que não foi feito. A mudança de rumo no Gabinete da 

Qualidade levou a que a realização dessa iniciativa fosse adiada; 

 aumento da participação da comunidade do Instituto Politécnico de Beja em Projectos, 

não tendo sido superadas as metas planeadas
11

 (v. QUAR, pag.43); 

 maximização da conformidade de execução de projectos, minimizando a despesa não 

elegível em processos em que o Gabinete de Projectos tenha intervenção directa, 

tendo sido alcançada a meta definida. 

 

 

2.1.7 Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 

Os Serviços de Planeamento e de Desenvolvimento Estratégico (SPDE) têm como missão: 

identificar, justificar, enquadrar e propor os vectores e as linhas gerais de intervenção e de 

desenvolvimento estratégico, de curto e médio prazo, a prosseguir pelo Instituto Politécnico de 

Beja. Têm independência funcional (técnica) no seu campo de actuação, no respeito das 

competências legais dos demais órgãos do Instituto. 

   

As actividades desenvolvidas por estes Serviços, foram as seguintes: 

 

a. Planos, estudos e relatórios produzidos pelos SPDE   

 Relatório de Actividades do IPBeja de 2009; 

 plano de Actividades de 2011 do IPBeja; 

 diagnóstico das necessidades de formação de docentes na Língua Inglesa, em 

parceria com o Centro de Línguas e Culturas. Este documento esteve na base da 

planificação do plano formativo direccionado aos docentes para a sua capacitação 

ao nível do domínio da língua inglesa a desenvolver pelo IPBeja; 

 elaboração do documento Contrato de Confiança, celebrado entre o IPBeja e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com vista à 

promoção de objectivos estratégicos contratualizados a nível dos Institutos 

Politécnicos, com a tutela e o governo. Foram igualmente feitas alterações a 

documento inicialmente produzido, como resposta a solicitações do MCTES; 

 apoio ao Processo de Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho da 

Administração Pública (GeADP/SIADAP123); 

 relatório de Procura e Oferta Formativa e Acesso ao Ensino Superior 2007-2010, 

estudo onde se pretendeu caracterizar o perfil da procura de cada tipo de oferta 

educativa a funcionar no IPBeja, numa perspectiva diacrónica; 

 plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas para os SPDE, 

para integrar o documento geral do IPBeja; 

                                                           
11

 v. QUAR, pag.43. 
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 avaliação do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2009 do IPBeja 

e revisão e actualização do QUAR para 2010; 

 parecer sobre a Implementação do processo de Bolonha,  bem como do sistema 

de Avaliação dos Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior - 

financiamento , empregabilidade e rede, documento solicitado pela Comissão de 

Educação e Ciência da Assembleia da República; 

 coordenação e elaboração do Plano Estratégico do IPBeja 2010-2013; 

 participação no grupo de trabalho responsável pela definição dos indicadores de 

revisão dos planos de estudos conforme recomendações do Tuning Educational 

Structures. 

 

b. Projectos e eventos culturais e científicos desenvolvidos 

 Co-organização do Encontro de Culturas – Portugal-Hungria, que decorreu entre 

14 a 16 de Abril no IPBeja. Este evento teve como objectivo a criação de laços de 

cooperação cultural e científica com o Colégio Universitário de Solznok com vista, 

entre outros objectivos, à realização de propostas de ofertas formativas 

conjuntas; 

 supervisão da concepção de um plano de estudos conjunto “Cultural Animation, 

Leisure and Tourism” entre o IPBeja e o Colégio Universitário de Szolnok, 

resultante da iniciativa descrita no ponto anterior; 

 estabelecimento de acordo com o Regimento de Infantaria de Beja 3, para o 

desenvolvimento de um curso de liderança com o objectivo de proporcionar aos 

formandos (alunos), técnicas e competências de liderança, na sua actividade 

lectiva e profissional; 

 coordenação do Processo de Candidatura do “Sistema Regional de Transferência   

de Tecnologia”, projecto que visa a promoção da capacidade investigativa 

instalada do IPBeja. 

  

c.  Dinâmica e representação institucional 

 Colaboração no processo de avaliação institucional desenvolvido pela European 

University Area; 

 representação do IPBeja no Observatório de Boas Práticas de Direcção Estratégica 

do Ensino Superior, coordenado pela Rede Telescopi/Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa; 

 representação do IPBeja no Conselho Estratégico do Observatório do Turismo; 

 representação do IPBeja na Rede de Centros e Laboratórios do Concelho de Beja. 
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2.1.8 Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

 

a. Avaliação institucional – foi elaborado o self evaluation report a ser enviado para 

European University Area (EUA) e preparada a recepção da equipa de avaliação externa 

da referida associação internacional. 

b. Avaliação de Cursos 

 Foram executados os questionários, entrevistas e respectivos relatórios nos 

momentos previstos, com vista à percepção da Qualidade dos Cursos / alunos 

(questionários e entrevistas);  

 foram executados os questionários, entrevistas e respectivos relatórios nos 

momentos previstos, com vista à percepção da Qualidade dos Cursos / 

docentes(questionários); 

 caracterização do perfil dos alunos inscritos no Instituto no primeiro ano pela 

primeira vez - recolha e disponibilização de dados na página do GQUAP; 

 recolha e disponibilização de dados na página do GQUAP das taxas de sucesso 

das unidades curriculares (1ºsemestre); 

 elaboração e aplicação de questionário e respectivo relatório em Março aos 

diplomados para recolha de perfis de empregabilidade (finalistas 2007/2008 e 

2009); 

 relatório Síntese da Qualidade dos Cursos. 

 

c. Avaliação docente 

 Elaboração de regulamento, grelhas de avaliação, fluxograma 

d. Procedimentos 

 Elaboração de procedimentos dos seguintes serviços/gabinetes: 

  Serviços académicos 1 

 Serviços académicos 2 

 Gabinete de prestação de serviços especializados à Comunidade 

 Gabinete de apoio às bolsas de investigação 

  Serviço de aprovisionamento e património 

 Serviço de tesouraria 

  Serviço de recursos humanos 

 Serviços técnicos 

  Gabinete de projectos 

  Gabinete de acesso ao ensino superior 

e. Apoio à acreditação de Laboratórios, mediante solicitação dos respectivos 

Departamentos 

f. Geral 

 Concepção de uma estrutura documental (estandardização de modelos e/ou 

minutas) 

 criação de Manuais de Funções e Responsabilidades; 

 questionário da percepção da qualidade: Refeitório; 
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 recolha, validação e posterior disponibilização de dados dos diversos 

Sectores/Gabinetes e Serviços do Instituto 
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2.2 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação  

2.2.1. Escola Superior Agrária 

De acordo com o plano de actividades para 2010, foram concretizadas as seguintes acções organizadas por 

dimensões programáticas. 

a. Dimensão organizacional 

 Em Janeiro de 2010 foram homologados os Estatutos da Escola Superior Agrária 

de Beja. Foi também consolidado o papel das Comissões Técnico-Científica e 

Pedagógicas dos cursos articulando e uniformizando procedimentos comuns; 

 aplicação das novas tecnologias e a renovação do parque informático da ESA veio 

melhorar e agilizar os circuitos de transferência de informação. A partir de Abril 

de 2010 foram implementados os novos Departamentos o que veio criar novas 

dificuldades; 

 elaboração do Regulamento de Mudança de Regime. Deu-se início à elaboração 

do Regulamento Escolar Interno dos Cursos de Especialização Tecnológica e do 

Regulamento Escolar Interno dos cursos de 2º ciclo. A ESA contribuiu para a 

elaboração destes regulamentos. 

 

b. Ensino 

 Funcionaram os cursos de mestrado em Engenharia Alimentar, Produção Integrada e 

Tecnologias do Ambiente. Em parceria com a Universidade do Algarve decorreu o 

curso de mestrado em Hortofruticultura. Em Setembro de 2010 foram abertas 

candidaturas aos mestrados da ESA e deu-se início a nova edição do mestrado em 

Engenharia Alimentar; 

 no ano lectivo de 2009/2010, funcionaram os cursos de Especialização Tecnológica em 

Culturas Regadas, Olivicultura e Viticultura, Higiene e Segurança Alimentar; Cuidados 

Veterinários e Qualidade Ambiental. Em Setembro de 2010 foram abertas novas 

candidaturas e, em Outubro de 2010, deu-se início a novas edições dos cursos de 

Especialização Tecnológica em Culturas Regadas, Olivicultura e Viticultura, Higiene e 

Segurança Alimentar; Cuidados Veterinários, Qualidade Ambiental e Análises Químicas 

e Microbiológicas;  

 foi proposta a criação ao MCTES de um novo CET em Técnico de Conservação da 

Natureza, 

 desenvolvimento de trabalho de parceria com escolas de Ensino Profissional através 

da disponibilização de máquinas e instalações e também através da colaboração dos 

nossos técnicos na formação de alguns módulos, nomeadamente nas áreas da 

Mecanização Agrícola, da Horticultura e da Fruticultura; 

 foram estabelecidos vários protocolos com entidades/empresas externas no âmbito 

dos estágios de estágios de alunos do 1ºciclo e CET’s. Nomeadamente ao nível dos 

seguintes cursos de 1ºciclo: Biologia (15 estágios), Engenharia Alimentar (32 

protocolos); Engenharia Agro-florestal (1 protocolo) e Engenharia do Ambiente (35 

protocolos). Ao nível dos CET’s foram estabelecidos ao nível dos cursos: Olivicultura e 
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Viticultura (22 protocolos), Culturas Regadas (22 protocolos), Qualidade Ambiental (11 

protocolos), Segurança e Higiene Alimentar (21 protocolos) e Cuidados Veterinários 

(18 protocolos).  

 

c. Investigação, Experimentação e Demonstração 

 Continuidade dada às actividades de experimentação e divulgação agrícola junto aos 

agricultores e em parceria com diversas empresas e associações -Parceria com a AABA 

e diversas empresas da região; 

 reforço da colaboração/parceria com diversas empresas e instituições nomeadamente 

a ADP Fertilizantes e a Unidade de Recursos Genéticos, Ecofisiologia e Melhoramento 

de Plantas do Instituto Nacional dos Recursos Biológicos e a Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. Renovação dos Projectos Interreg ALTERCEXA, 

RITECA e OLITRACE e início do Projecto REMDA-OLIVAL envolvendo também diversas 

empresas agrícolas; 

 prosseguiu-se com os serviços de apoio à comunidade, nomeadamente serviços de 

controlo analítico. Neste âmbito e de forma a validar os resultados, a maioria dos 

laboratórios participaram em ensaios de intercalibração. Organizaram-se várias acções 

de formação interna com vista à acreditação dos laboratórios; 

 cumprido, parcialmente,  o projecto de criação de um Centro de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico da ESA/IPBeja, apoiado maioritariamente nos recursos 

humanos e materiais da ESAB (mas aberto à participação de outras unidades orgânicas 

do IPBeja). O Centro deverá estar orientado para o desenvolvimento de actividades de 

I&D e transferência do conhecimento nos domínios das Ciências Agrárias, Tecnologias 

Ambientais e Alimentares, designando-se Centro de Investigação Professor Mariano 

Feio (CIMFE). Cumprido parcialmente pela Criação de uma rede concelhia de 

estruturas de ID&T em conjunto com a C.M.Beja, o CEBAL, a EDIA e o COTR; 

 participação nas Candidaturas aos programas “Sistema de Apoio a Parques de Ciência 

e Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (SAPCT) e “Sistema de 

Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas (SAICT) do INALENTEJO – Programa 

Operacional Regional do Alentejo 2007/2013.Cumprido parcialmente. Devido aos 

atrasos que se verificaram na apresentação desta candidatura, alheios à ESA e ao 

IPBeja, a Escola colaborou na elaboração do Programa Estratégico da candidatura. As 

candidaturas específicas foram adiadas para futuros prazos. 

 

2.2.2 Escola Superior de Educação  

Apresentam-se de seguida as actividades desenvolvidas por esta unidade orgânica. 

a. Oferta formativa 

 Criação de dois planos de estudos de uma pós-graduações em Animação 

Socioeducativa e Animação e Culturas Juvenis; 



 

 
 

27 

 criação de um mestrado em Serviço Social (em parceria com a Universidade do 

Algarve). Foi aberta uma edição desta oferta formativa, existindo 20 inscritos -15 

mestrandos concluíram a parte curricular e 1 mestrando entregou a tese. O prazo 

de entrega das dissertações foi prorrogado até Maio de 2011; 

 leccionação de unidades curriculares e orientação de projectos no âmbito do 

curso Curso de Formação especializada em Comunicação Educacional e Gestão de 

Informação – Bibliotecas Escolares – formação assegurada por dois docentes do 

departamento; 

  desenvolvimento de duas edições do curso de 2ºciclo em Educação e Cuidados na 

1ªInfância e uma edição do curso de 2ºciclo em Educação Especial-Domínio 

Cognitivo-motor; 

 constituição dos cursos de 2ºciclo em Psicogerontologia e em Desenvolvimento 

Comunitário e Empreendedorismo, ambos acreditados pela Agência de 

Acreditação; 

 criação e edição de um CET em Psicogerontologia. 

 

 

b. Actividades pedagógicas, científicas e culturais direccionadas aos alunos 

 Organização da iniciativa Artshots 2010-esta iniciativa teve a participação de 

cerca de 670 alunos do ensino secundário, e cerca de 30 escolas diferentes. Neste 

evento foram organizados workshops para os alunos dos cursos de Artes Plásticas 

e Multimédia e Educação e Comunicação Multimédia; 

 visita de estudo à Casa das Histórias  – Paula Rego e Experimenta Design com os 

estudantes do Curso de 1ºciclo Artes Plásticas e Multimédia e Educação e 

Comunicação Multimédia; 

 Visita de Estudo à exposição - “Inside – 

os estudantes do Curso de 1ºciclo Artes Plásticas e Multimédia e Educação e 

Comunicação Multimédia; 

 Visita de estudo à Ilustrarte 2009 e A Monstra com os estudantes do Curso de 

1ºciclo Artes Plásticas e Multimédia e Educação e Comunicação Multimédia; 

 Disponibilização dos conteúdos mediatizados on line via plataforma moodle. 

      

c. Actividades com e para a Comunidade 

 Continuação do Projecto Tirakilos – programa de combate à obesidade para adultos e 

idosos; 

 iniciação de um novo projecto «Informa» - programa destinado à avaliação e 

prescrição em actividade de outdoor); 

 manutenção da colaboração com o Agrupamento Vertical do Ensino Básico de Aljustrel 

no âmbito do projecto “Mexe-te”; 

 participação nos eventos «Festa da Criança 2010» e no evento «Comemoração do dia 

Mundial da Árvore», ambos organizados pela CMBeja . No 1º evento não foram 
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atingidos os objectivos dadas as alterações ocorridas ao inicialmente planificado e no 

2º caso houve uma concretização plena da intervenção; 

 projecto Solidariedade Madeira, organizado pelos alunos de Serviço Social e Animação 

Sociocultural, sob supervisão dos docentes da comissão coordenadora dos respectivos 

cursos. 

 

d. Projectos de Educação e Formação de Adultos  

 Coordenação da implementação de um modelo de articulação da equipa de 

docentes de inglês (1º e 2ºciclos do Ensino Básico) das escolas de Serpa, de 

Santiago Maior (Beja); 

 prestação de aconselhamento bibliográfico ao CLI, permitindo aos alunos do 2º 

do Curso de 1ºciclo de Ensino Básico na unidade curricular Literacia e Formação 

de Leitores, o acesso ao fundo bibliográfico e ao conhecimento de projectos por 

ele realizados; 

 apoio a docentes a leccionar Inglês no 1º ciclo, sem carácter sistemático e 

mediante solicitação; 

 desenvolvimento de actividades no âmbito do programa de Ensino das Ciências 

no 1ºciclo do Ensino Básico, tendo sido abrangidos 35 professores e cerca de 800 

alunos do 1ºciclo residentes no concelho de Odemira. 

 produção desenvolvida no Programa de Formação Contínua para Professores do 

1º e 2º ciclo na Área da Matemática, tendo-se cumprido o estipulado no 

protocolo – constituição de quatro grupos de formação e envolvidos 36 

formandos; 

 projecto “ Utilização das TIC nos processos de Ensino/Aprendizagem, no âmbito 

do da formação contínua de professores, na área das TIC. Cumprido parcialmente 

este objectivo por condicionalismos ligados à falta de financiamento, tendo esta 

actividade sido integrada na formação contínua dos professores do 1º e 2ºciclos 

na área da Matemática. 

 

e. Actividades de divulgação de produção cultural e científica 

 dinamização do blogue sobre literatura infanto-juvenil 

http://alcamed.blogspot.com, com actualizações regulares; 

 Realização do IX Seminário Pessoal e Social, desenvolvido no âmbito da disciplina 

de Formação Pessoal e Social do 4ºano curso de Educação de Infância. Este 

seminário, denominado de «Pequenos empreendedores»; 

 realização de seminários no âmbito do Mestrado em Educação e Cuidados na 

1ªinfância; 

 VII Colóquio Caminhos da Animação e IV Jornadas Caminhos da Animação, 

desenvolvidos sob coordenador da Comissão Coordenadora do Curso de 

Animação Sociocultural; 

 Da prática à Renovação da Teoria, 1º Encontro com os Orientadores de Estágio 

do Curso de Serviço Social; 

http://alcamed.blogspot.com/
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 realização de um conjunto de seminários dedicados às “Indústrias Criativas”, 

 realização da Exposição Exposição Intermédia durante o mês de Junho de 2010, 

na Galeria AoLAdo; 

 manutenção do site com o domínio www.artes-plasticas-multimedia.org , 

actualizado com todas as actividades dinamizadas pelo curso; 

 criação do programa Projecto de Intervenção do IPBeja, consubstanciado no 

plano de acção da actual equipa IPBejaCasa. 

 

d. Actividades de Internacionalização 

 participação com os alunos no programa intensivo « Coping with diversity in a 

multicultural Europe» (Itália); 

 implementação do projecto Creanet@ -projecto de investigação e 

desenvolvimento. 

2.2.3 Escola Superior de Saúde  

a. Formação 

 Abertura do curso de Terapia Ocupacional no ano lectivo de 2010-2011, 

embora a 1ªedição apenas tenha tido início no dia 14 de Março de 2011; 

 aprovação dos Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem 

em saúde Infantil e Pediatria e em Enfermagem Comunitária durante o ano 

de 2009, tendo o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem Comunitária iniciado no dia 17/12/2009 e o Curso de Pós-

Licenciatura em Enfermagem em Saúde Infantil e Pediatria a 8/03/2010. 

 

b. Investigação e Desenvolvimento 

 Realização do Projecto de Intervenção “Prevenção de Quedas – Envelhecer 

em segurança”, realizado por uma estudante do CPLEEC em Vila de Frades; 

 desenvolvimento do Projecto de Implementação do serviço de apoio 

comunitário à grávida do concelho de Tavira, realizado por uma estudante 

do CPLEE em Tavira; 

 promoção do Projecto de Intervenção Comunitária “Ganhar anos em saúde”, 

realizado por estudantes do CPLEEC em Baleizão; 

 execução do Projecto de Intervenção Comunitária “Intervir – Vacina-te”, 

realizado por uma estudante do CPLEEC no Bairro da Horta da Areia em Faro; 

 realização do Projecto de Intervenção Comunitária “Empoderamento em 

Saúde”, realizado por estudantes do CPLEEC em Baleizão: 

 realização Projecto de Intervenção Comunitária “Casével, realizado por 

estudantes do CPLEEC em Casével; 

 projectos de investigação na linha de “História e Filosofia de Enfermagem” 

ligados a doutoramentos em curso. 

 

 

http://www.artes-plasticas-multimedia.org/
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c. Prestação de Serviços e ligação à Comunidade 

 Iniciou-se a preparação de protocolos com o Agrupamento de Centros de Saúde 

do Alentejo Litoral; 

 continuação da participação na Rede Social do Concelho de Beja e a participação 

em projectos, no âmbito da rede, ao nível da região. 

 

d. Mobilidade de estudantes e docente 

 Através do programa Vasco da Gama foi assegurada a mobilidade de estudantes 

da ESS do IPBeja. Não recebemos nenhum estudante em programa de 

mobilidade, no âmbito do programa Vasco da Gama. 

 

2.2.4 Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

De acordo com o plano de actividades para 2010, foram concretizadas as seguintes acções organizadas por 

dimensões programáticas. 

a. Melhorar  a qualidade do ensino 

 Realização dos Descritores das Unidades Curriculares segundo a Taxonomia 

SOLO; 

 realização de reuniões semestrais promovidas pelas coordenações de curso 

para planificação dos momentos de avaliação; 

 realização da 2ª edição das Jornadas de Protecção Civil - ferramentas 

tecnológicas ao serviço das populações (Protecção Civil); 

 realização do GRAND TOUR 2007/2010 (Turismo); 

 realização dos Relatórios Anuais de Avaliação dos cursos, com identificação e 

das unidades curriculares com taxa de insucesso escolar elevado e indicação 

de medidas para mitigação; 

 desdobramento de turma apenas na Unidade Curricular de Economia do 

Turismo (curso de Turismo) conforme proposto pela Coordenação de Curso. 

  

b. Promovera interdisciplinaridade 

 Realização de trabalhos multidisciplinares no curso de Eng. Informática. 

 

c. Promover o enfoque prático das formações 

 Realização de visitas de estudos por todos os cursos da ESTIG, articuladas 

pela coordenação de curso (Excepção do curso de Solicitadoria, dada a sua 

entrada em funcionamento em Setembro de 2010); 

  realização de seminários no curso de Solicitadoria (Direito Constitucional); 

 realização de seminários no curso de Protecção civil (Sistemas de 

Transportes e Comunicações); 

 realização de seminários no curso de Eng. Civil (Ordenamento e Planeamento 

do Território); 
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 realização de seminários no curso de Eng. Informática (Programação II e 

Linguagens de Programação). 

 

d. Adequar a Oferta Formativa às Necessidades do Mercado e às Recomendações das 

Associações Profissionais 

 Foram seguidas as orientações da OTOC, Câmara dos Solicitadores e ANET no 

processo de reestruturação dos cursos de 1.º ciclo;  

 início da leccionação do curso de Mestrado em Contabilidade em parceria 

com a Universidade do Algarve. 

 submissão à A3ES para acreditação prévia da criação do curso de Mestrado 

em Segurança Informática. 

 

e. Ensino a distância 

 Despacho da Direcção com obrigatoriedade de criação e inserção de 

conteúdos na plataforma Moodle de todas as Unidades Curriculares dos cursos 

ministrados. 

 

f. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

 Realização de prestações de serviços à comunidade pelo laboratório de 

Solos, Análise estrutural de edifícios e levantamentos topográficos; 

 Realização dos seguintes eventos: 

 Conservação e Reabilitação em Construção Tradicional; 

 Tutela jurídica do ambiente de trabalho no Brasil;  

 "Introdução ao Projecto de Edifícios com de acordo com o  

EUROCÓDIGO 8" ; 

 Seminário Internacional sobre Segurança no Comércio Electrónico; 

 Simpósio de segurança informática e criminalidade (SimSIC2010); 

 Seminário: Desafios da Protecção Civil em Situação de Catástrofe; 

 Sim Tu Podes! WORKSHOP de DESENVOLVIMENTO PESSOAL, 

 Ciberguerra - Abordagens para a Protecção das Infra-estruturas 

Críticas Nacionais; 

 Colaboração com o Gabinete de Mobilidade e Cooperação no 

âmbito do programa Leonardo da Vinci “New European Training 

Opportunities for Graduates of the Polythecnic Institute of Beja in 

the Labour Market” – criação de estrutura colaborativa a distância 

utilizando a plataforma Moodle; 

 Participação na rede LEFIS - Legal Framework for the Information 

Society http://www.lefis.org/ (Coordenada pela Universidade de 

Zaragoza, Espanha) 

 Participação na rede LexConverge - Legal aspects of emerging and 

converging Technologies 

http://www.uclan.ac.uk/schools/lancashire_law_school 
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/clict/lexconverge.php (Coordenada pela University of Central 

Lancashire, Reino Unido); 

 Incentivo à candidatura dos docentes da ESTIG ao programa 

PROTEC (15 docentes inseridos no programa). 

 

 

g. Alunos 

 Plano de Operações (PO), do exercício ”Andorinha 2010”, desenvolvido por 

alunos do curso de Protecção Civil; 

 projecto REUTIL-3E promovido pelo Centro Vasco da Gama, contou com o 

desenvolvimento de trabalho técnico por um aluno de Eng. Informática; 

 alunos de Turismo participaram na organização de diversos eventos 

realizados pela comunidade local (C.M.Beja, Turismo do Alentejo, Lógica 

E.M); 

 divulgação de ofertas de emprego através da plataforma Moodle em 

colaboração com os coordenadores de curso e o GIVA; 

 definição da área dos cursos de mestrado em Gestão de Empresas 

(Contabilidade) e Engenharia Informática (Segurança Informática) tendo por 

base a informação obtida dos alunos diplomados. 

 

h. Internacionalização  

 Início da leccionação do curso de Solicitadoria em regime de ensino a 

distância (e-Learning); 

 

i. Instalações e Equipamentos 

 Reorganização dos laboratórios de Sistemas de Informação Geográfica, 

Redes de Computadores e Física e Circuitos Eléctricos, com redefinição de 

espaços e designações criando sala de trabalho para os docentes e alunos 

integrados nesses laboratórios; 

 alocação de espaços para gabinetes de docentes para docentes da ESTIG 

(ainda em número insuficiente); 

 

j. Promoção e Divulgação de Cursos 

 Participação nas acções realizadas em articulação com o plano de divulgação 

da responsabilidade do GiCOM. Participação de docentes e alunos nas 

acções definidas; 

 reestruturação do site da ESTIG em articulação com o GiCom. 
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2.3. Unidades Funcionais: Serviços de Acção Social 

Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja constituem-se como unidade funcional dotada de 

autonomia administrativa e financeira tal como é enunciado no art.º 128.º, da Lei 62/2007, de 10 de Setembro. Têm 

estes Serviços como missão contribuir para melhorar as possibilidades de acesso dos alunos ao sucesso escolar 

mediante a prestação de serviços e a concessão de apoios diversos. 

Estes Serviços prestam apoio aos estudantes no domínio da atribuição e processamento das Bolsas de Estudo, no 

acesso a uma alimentação equilibrada no refeitório, no alojamento em residências de estudantes, na prestação de 

Serviços de Saúde, de apoio Psico-Pedagógico e de apoio à Actividade Desportiva, ajudando os estudantes a 

construir uma personalidade autónoma e saudável. Para além dos Serviços Administrativos normais, dispõem ainda 

de Serviços de Alojamento, Alimentação e Bolsas de Estudo e de um Conselho de Acção Social. 

Os Serviços de Acção Social do IPBeja contam ainda com: 

 Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico (GAPP)
12

, enquadrado no espírito da Resolução da Assembleia 

da República n.º 71/2000, de 7 de Novembro e congregado na Rede de Serviços de Aconselhamento 

Psicológico no Ensino Superior (RESAPES). 

 Este Gabinete tem como missão “viabilizar o atendimento médico a um maior número de alunos, 

desenvolver acções de prevenção na área da saúde, que possibilitem atingir melhores padrões de 

qualidade de vida e implementar o apoio psico-pedagógico aos alunos do IPBeja”. 

 Gabinete de Apoio à Actividade Desportiva (GAAD)
13

, que surgiu como sugestão do Conselho Geral, 

com a missão de “dinamizar, de uma forma integrada e prática as actividades físicas e desportivas, 

dirigidas a toda a comunidade que integra o IPBeja”. 

 

Foram cumpridas as metas estabelecidas no plano de actividades, tendo estes serviços realizados as seguintes 

actividades/acções: 

 Melhoria da rede wireless e de um sistema de segurança tendo sido realizadas as obras necessárias a 

garantir as condições de bem-estar, de preservação e de normal funcionamento das residências de 

estudantes; 

 desenvolvimento de actividades no domínio do acesso à prática desportiva; 

 Continuação da lógica de concessão dos serviços de restauração no que respeita ao refeitório e 

snack-bar, sitos no edifício dos serviços Comuns. Procedeu-se a uma melhoria da relação 

preço/qualidade com a variedade das ementas, no entanto, o número de utentes do refeitório 

baixou; 

 contribuir para a adequação de medidas resultantes da adopção do Processo de Bolonha, 

verificando-se uma inexistência de casos pendentes; 

 continuação da informatização do processo de cálculo e atribuição de bolsas de estudo, de acordo 

com as novas regras a introduzir pela DGES, o que permitiu um maior rigor e uma melhor resposta 

por parte dos Serviços (uitlização da plataforma SAS/IPBeja: “SAS.BeSimple”); 

                                                           
12 O relatório de actividades específico deste gabinete segue em anexo. 
13 O relatório de actividades específico deste serviço encontra-se em anexo. 
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 foi dada continuidade aos acordos estabelecidos com a Sub-Região de Saúde de Beja visando um 

melhor e mais diversificado atendimento aos alunos nos Serviços de Saúde e na prevenção da doença 

em estreita colaboração com o GAPP e o com o GAAD; 

 desenvolvimento de acções de sensibilização no domínio do planeamento familiar e da prevenção 

das doenças transmissíveis junto dos estudantes através de acções de divulgação/colectivo e de 

atendimento individualizado realizado por técnicos da especialidade; 

 continuação do atendimento e acompanhamento psico-pedagógico, aos estudantes do IPBeja; 

 desenvolvimento de projectos, nomeadamente no domínio da prevenção, através da formação de 

líderes estudantis com recurso às tecnologias educativas numa perspectiva de formação a distância 

e-learning. 

Visando facilitar uma melhor compreensão das condições de realização das actividades, apresenta-se o 

“Relatório de Execução Orçamental 2010” dos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja. 

No ano 2010 o Orçamento corrigido ascende a 1 079 861€ após as transferências recebidas do Instituto 

Politécnico de Beja que se verificou no quarto trimestre. 

Quadro 6 

Relatório de Execução Orçamental 2010” dos Serviços de Acção 

Rubricas  
Orçamento 
Inicial 

Créditos Especiais 

Orçamento 
Corrigido 

Saldos 2009 

Reposições 
Não 
Abatidas aos 
Pagamentos 

Receitas 
não 
previstas 

Transferên
cia SFA 

05.02.01 - Bancos 200 €         200 € 

06.03.01 -MCTES 426.217 €         426.217 € 

06.03.07- Serviços e 
fundos Autónomos 

0 €       228.482 € 228.482 € 

07.02.07  
Alimentação e 
Alojamento 

337.000 €         337.000 € 

07.02.99 - Outras       630 €   630 € 

15.01.01 - RNAP 0 €   8.463 €     8.463 € 

16.01.01- Saldos na 
posse do Serviço 

0 € 78.869 €       78.869 € 

Total  763.417 € 78.869 € 8.463 € 630 € 228.482 € 
1.079.861 

€ 

            Fonte: Serviços de acção Social do IPBeja, 2010 

 

No ano 2010 as verbas recebidas por transferência do Orçamento de Estado representam 40,27% do financiamento 

dos Serviços de Acção Social, de salientar que os saldos transitados do ano anterior representam 7,45% do 

financiamento total.  

O financiamento relativo a Orçamento do Estado refere-se às transferências correntes, de salientar que no segundo 

trimestre de 2010 se verificou uma reposição do valor recebido, devido ao ajustamento do duodécimo para o ano 

2010, uma vez que durante todo o primeiro trimestre de 2010 foi aplicado o duodécimo com base no orçamento 
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corrigido de 2009, que foi de valor superior ao que o aprovado para 2010. Realça-se, ainda, o crescimento das 

receitas próprias no terceiro trimestre, uma vez que o crescimento se deve à ocorrência de transferências 

provenientes do IPBeja, o mesmo se tendo verificado no quarto trimestre.  

Relativamente ao ano anterior verifica-se um decréscimo no financiamento global devido à acentuada redução dos 

saldos da gerência anterior e ao decréscimo de cerca de 22% no Orçamento do Estado aprovado para 2010, 

atenuada pela subida do valor das receitas próprias. 

Quanto às receitas cobradas pelos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja em 2010, é de salientar 

que cerca de 57% correspondem a receitas de alimentação e alojamento e que 41,30% são relativas a transferências 

recebidas do Instituto Politécnico de Beja. 

Relativamente ao ano anterior verifica-se que o maior contributo para aumento das receitas próprias cobradas em 

2010 é relativo ao valor das transferências recebidas dos Serviços e Fundos Autónomos nomeadamente Instituto 

Politécnico de Beja. Verificou-se o decréscimo das receitas relativas ao alojamento uma vez que o Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo foi publicado em Outubro e, consequentemente os resultados foram publicados 

apenas em Dezembro, pelo que só a partir dessa data se verificou a obrigação do pagamento por parte dos alunos.  

No ano 2010 as despesas de funcionamento representam 3,8% e as despesas com pessoal representam 97,2% do 

total da despesa executada no Orçamento do Estado Fonte de Financiamento 3 1 1. De referir que, pela primeira 

vez, no ano em análise, houve necessidade de assumir despesas com pessoal no Orçamento de Receitas Próprias.  

No que se refere ao orçamento de receitas próprias, os encargos com a alimentação suportados com as refeições 

servidas no refeitório aos alunos do Instituto Politécnico de Beja representam cerca de 91% do total dos encargos 

com a aquisição de bens. Relativamente às despesas com a aquisição de serviços, salientam-se as resultantes dos 

encargos com o funcionamento das residências de estudantes que representam cerca de 53% do total dos 

encargos. 

A execução da despesa total no ano 2010 é ligeiramente inferior, cerca de 7%, relativamente ao grau de execução 

do ano anterior, sendo que este se deve essencialmente à redução do preço a pagar pelas refeições servidas no 

refeitório (contrato resultante de concurso público internacional em vigor desde Setembro de 2010) e redução dos 

encargos com o consumo de gás natural nas Residências de Estudantes também menos oneroso.  

O período de pagamento de bolsas de estudo aos alunos coincide com o ano lectivo, ou seja, de Outubro a Julho do 

ano seguinte, pelo que relativamente ao terceiro trimestre de cada ano “apenas” corresponde o mês de Julho. 

Contudo a existência de pagamentos no mês de Agosto corresponde a acertos relativos aos meses anteriores.  

O valor verificado no quarto trimestre de 2010 relativamente ao período homólogo de 2009 é bastante inferior uma 

vez que toda a legislação para atribuição de bolsas de estudo no Ensino Superior sofreu alterações, sendo que as 

regras técnicas foram publicadas em Outubro de 2010 o que levou ao atraso na análise dos processos de 

candidatura apresentados pelos estudantes. Assim nos meses de Outubro e Novembro apenas foram pagas bolsas 

provisórias de regime transitório e, em Dezembro foram pagas bolsas de estudo a alunos que já frequentavam os 

cursos no ano anterior (1º fase). 

De referir que as bolsas de estudo foram calculadas para o ano lectivo 2009/2010, pelo que o valor e referência foi a 

Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) definida para o ano 2009, e que por determinação da Tutela para 
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fazer face à crise económica, os complementos para os estudantes deslocados sofreram uma majoração de 15%, 

bem como os complementos para os estudantes não deslocados sofreram uma majoração de 10%.  

 

2.4. Unidades de Apoio de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento  

2.4.1.Biblioteca 

a. Potencialização dos serviços existentes e já desenvolvidos na Biblioteca quer na área do 

tratamento técnico, quer nos serviços e conteúdos disponibilizados via on-line 

Apresentam-se de seguida os indicadores de resultado: 

 N.º de índices introduzidos nos registos de monografias (2495); 

 Nº de resumos introduzidos nos registos de partes componentes – analíticos (5324). 

 Nº de hiperligações e de associações multimédia (4845) introduzidas nos registos 

bibliográficos: 

 Campo 856 (recursos multimédia) - 1226 imagens (capas para referenciação 

visual); 

 2899 PDF (texto integral); 

 Campo 856 (referencias externas - links) -720 referências; 

 N.º de documentos enviados aos docentes de forma gratuita (16) através do novo 

serviço de difusão “Documentos OCDE”. 

 Optimização do OPAC: 

 Nº de pesquisas possíveis: introdução da pesquisa “por palavra” para recuperação 

de informação do índice ou resumos;  

 Introdução de novo formato de visualização resumido. 

b. Desenvolver competências e actividades no papel da biblioteca interactiva, nomeadamente no que 

tem sido designado como web 2.0 ou web social 

 Actualização dos conteúdos da página Web da Biblioteca: novidades 

bibliográficas, notícias sobre publicações gratuitas, conferências on-line, 

concursos para publicações académicas de docentes, consultas públicas da EU, 

etc; 

 Actualização do tutorial de pesquisa de informação estatística; 

 Criação do serviço, “Bibliografia recomendada on-line”, em que os exemplares 

existentes têm integração directa com o catálogo da Biblioteca; 

 Divulgação online na plataforma Slideshare de material de apoio das formações 

do Ponto de Acesso do INE; 

 Divulgação no Twitter de artigos relacionados com investigação sobre Portugal, 

ou de investigadores portugueses em áreas de interesse do IPBeja. 

 

c. Desenvolver acções oportunas (formação externa e interna) para melhorar/adaptar 

os conhecimentos específicos na área das ciências da informação dos recursos 

humanos afectos à Biblioteca 

 Nº de formações externas frequentadas para actualização de conteúdos (4).  
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 Nº de acções de formação ministradas: 

 Para discentes: 15; Para docentes (org. em colab. c/ FCCN): 2 

 

d. Redefinir a colaboração da BIPB com outros serviços, de modo a possibilitar a 

produção de conteúdos multimédia/audiovisuais de apoio à pesquisa e recuperação 

de informação. 

 Colaboração com o Serviço de Tecnologias de Informação, para elaboração da 

estrutura das “Bibliografias recomendadas” na página Web da Biblioteca. 

 Colaboração com o grupo de trabalho IPBeja Editorial: 

 Elaboração de Manual intitulado “Normas para elaboração de trabalhos 

académicos” em colaboração com o Grupo de trabalho IPBeja Editorial; 

 Apresentação de propostas para a iniciativa da revista institucional 

(formato, condições para o seu registo, etc.). 

 Colaboração com o grupo de trabalho IPBeja Casa: 

 Apresentação informal de propostas, através do Centro de 

Documentação Europeia, com o Grupo de Trabalho IPBeja Casa, 

nomeadamente com o programa Grundvit e actividades para o Ano 

Europeu do Voluntariado;  

 Apoio do serviço de helpdesk na resolução dos problemas comunicados 

relacionados com os PC da secção de multimédia, de modo a se 

harmonizar o funcionamento de igual forma à estabelecida nas escolas, 

com identificação pessoal por aluno, no uso do referido equipamento. 

e. Implementação o controlo total dos Empréstimos presenciais e as consultas locais 

através de ferramentas de gestão do módulo de Empréstimos para produção de 

relatórios de controlo estatístico 

 Controlo estatístico efectuado em 100% das operações relacionadas 

com os empréstimos, à excepção de momentos pontuais em que o 

sistema de gestão integrada esteve inactivo. O registo de incidências de 

consultas locais no espaço da BIPB é efectuado diariamente 

 

f. Implementar o kardex automatizado 

 O Kardex automatizado está implementado em 811 títulos, com o 

registo de 5830 fascículos, com estabelecimento da periodicidade 

correcta e previsão de recepção para os títulos activos. 

 

g. Implementação do link permanente nos registos bibliográficos por forma a permitir a 

elaboração de ferramentas de difusão e apoio com citações com endereço fixo. A 

execução requer a colaboração com Libware. 

 Foi implementado um sistema que permite a nível interno, a ligação e 

interactividade entre os registos, de modo a se poder nas novidades e 

no caso de registos relacionados (todo o bloco 4 Unimarc: partes 

componentes, alteração de títulos, obras relacionadas, edições 
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diferentes) navegar entre registos. Esta hiperligação permite efectuar 

novas pesquisas relacionadas sem ter de se passar pela pesquisa inicial, 

de modo a se localizar rápida e eficazmente documento(s) 

relacionado(s). 

h. Colecções 

 Catalogação efectuada de forma exaustiva com a análise da 

disponibilização de informação online integral ou complementar e 

introdução da respectiva informação, caso exista, em 100% dos registos. 

Existem 4845 registos com ligação online para informação do texto 

integral ou informação complementar. 

g. Apoio bibliográfico e referência 

 N.º de e-mails enviados interna e externamente (82 pelo CDE, 40 pelo 

Ponto de Acesso do INE e 77 pela BIPB); 

 N.º de notícias (31) na página da BIPB. Apresentação atempada das 

novidades na página da BIPB, após o tratamento técnico documental, 

com ligação directa ao catálogo. 

i. Monitorização dos sistema de empréstimo e gestão online 

 Actualização dos conteúdos da página Web da Biblioteca: novidades 

bibliográficas [100% dos documentos c/ entrada na BIPB], notícias sobre 

publicações gratuitas, conferências on-line, concursos para publicações 

académicas de docentes, consultas públicas da UE, etc. [31 entradas]; 

 Actualização do tutorial de pesquisa de informação estatística, 

 Criação do serviço, “Bibliografia recomendada on-line”, em que os 

exemplares existentes têm integração directa com o catálogo da 

Biblioteca, 

 Divulgação online na plataforma Slideshare de material de apoio das 

formações do Ponto de Acesso do INE; 

 Divulgação no Twitter de artigos científicos relacionados com 

investigação sobre Portugal, ou de investigadores portugueses em áreas 

de interesse do IPBeja. 

 

2.4.2 Centro de Transferência do Conhecimento 

O Centro de Transferência de Conhecimento do Instituto Politécnico de Beja (CTCo-IPBeja) é uma 

Unidade Orgânica de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento, criada nos termos e para os efeitos 

previstos nos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, homologados por despacho de sua 

Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, data de 20 de Agosto de 2008, e 

publicados no Jornal Oficial, Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, de 2 de Setembro de 2008. O 

CTCo-IPBeja funciona sob a dependência directa e orientação da Presidência do Politécnico.  

Actividades realizadas 

 



 

 
 

39 

Para a prossecução dos objectivos do Centro de Transferência de Conhecimento (CTC), foram 

realizadas as actividades descritas a seguir. 

 Com o objectivo de promover a articulação interna foram desenvolvidas as seguintes   

actividades: 

 Desenvolvimento de uma newsletter do CTC; 

 Acções de divulgação do CTC – apresentação do trabalho desenvolvido 

pelo CTC aos coordenadores de curso e aos directores de departamento 

e das unidades orgânicas; 

 Promoção de acções que visam promover a cooperação entre o Serviços de 

Planeamento e Desenvolvimento Estratégico, Gabinete de Inserção na Vida Activa e 

Gabinete de Projectos; 

 Realização parcial do projecto « estudo que vise o levantamento do “estado da arte” 

no que concerne aos regulamentos de acesso dos diferentes ninhos de empresas pelo 

País» - foi criada uma base de dados com informação dos ninhos de empresas do país.  

 Com o objectivo de promover estratégias de ‘motivação dos jovens para o 

empreendedorismo', desenvolveram-se as seguintes acções: 

 elaboração da proposta de criação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

submetida ao SRTT; 

 promoção do Road-Show de Empreendorismo: "EMPREENDE JA", 16 de Novembro 

2010 (tendo atingido o total de 12 participantes); 

 Colaboração com a plataforma FINICIA que se destinam a apoiar o programa com o 

mesmo nome em cada um dos seus eixos principais, estando as plataformas 

especialmente vocacionadas para o Eixo II - Negócios Emergentes de Pequena Escala, 

sempre com a inovação e se possível, a vertente tecnológica como norteadoras; 

 participação no evento da Escola Superior Agrária com a comunicação intitulada 

“Empreender, 7 Ideias para o Sucesso”, realizado no dia 18 de Novembro. 

Participantes: alunos finalistas da ESA. 

 participação nos eventos da Escola Superior de Saúde com comunicação sobre 

Inserção na Vida Activa, realizado nos dias 9 de Fevereiro e 13 de Julho. Participantes: 

alunos finalistas do curso de enfermagem; 

 Seminário sobre Conversas com empreendedores (decorreu a 14 de Abril e envolveu 

140 participantes) 

 Concurso Poliempreende 7 - Participaram cerca de 450 alunos em 20 sessões de 

divulgação. 

 Participação na iniciativa do “Barco do Empreendedorismo” e apoio aos alunos Ivo 

Monteiro e Eunice Santos, do curso de Biologia do IPBeja e vencedores da fase 

regional de Beja do Concurso Poliempreende 7 com o seu plano de negócios 

“Telhados Verdes Sustentáveis”. 

 

 Realização/participação de eventos com vista à promoção do potencial científico e 

tecnológico do IPBeja, a saber:  o colóquio “Contributo dos fundos comunitários 

para o desenvolvimento regional” (decorreu no dia 16 de Abril de 2010 e envolveu 40 
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participantes); e colaboração na organização do Workshop de divulgação dos 

laboratórios do IPBeja (realização prevista para o dia 31 de Março de 2011). 

 Realização da acção de formação Como criar e validar ideias de negócio – Evento 

realizado a 29 de Abril de 2010;  

 Desenvolvimento de plataforma Web que permita fazer a pesquisa do conhecimento, 

tecnologias e serviços do IPBeja, no âmbito do projecto RISE 2; 

 Elaboração de uma base de dados das empresas em colaboração com o IAPMEI. 

 

2.4.3 Exploração Agrícola 

De acordo com o planificado anteriormente, apresentam-se os indicadores de resultado desenvolvidos por esta 
estrutura: 
 

a. Apoio pedagógico 
 

 Aulas práticas de várias unidades curriculares de cursos de 1ºciclo e CET’s (incluem-se 

actividades de observação e prática de diversas operações culturais, maneio de ovinos 

e suínos, condução de tractor, utilização das máquinas e alfaias agrícolas). 

b. Apoio a trabalhos de Investigação, Experimentação e Desenvolvimento 
 

 Participação em projectos – ALTERCEXA; RITECA e TRACE 

 disponibilização de área, de equipamentos e de vários factores de produção para a 

realização de ensaios de campo; 

 disponibilização dos efectivos pecuários e das infra-estruturas afectas; 

 participação em diversos estudos agronómicos envolvendo várias entidades, tais 

como, PIONEER, ADPFertilizantes, SYNGENTA, ENMP e COTR. 

c. Colaboração com a Comunidade 

 Visitas técnicas de diversas associações de agricultores, nomeadamente AABA, ACOS, 

ANCORME, ou de empresário agrícolas a a título individual; 

 visitas técnicas de diversas escolas com alunos de vários graus de ensino; 

 apoio a acções de formação, nomeadamente ao nível de aulas práticas de 

mecanização agrícola dos cursos da ACOS; 

 cedência de animais para participação em diversas exposições, concursos e 

demonstrações, sendo de salientar as participações na OVIBEJA e na Feira Nacional de 

Agricultura de Santarém; 

 visitas técnicas de empresários franceses ao núcleo de Merino Preto, em colaboração 

com a ANCORME; 

 demonstração em culturas arvenses e forrageiras numa área de cerca de 15 hectares 

em colaboração com a AABA e empresas da região (A. Cano, Agrobeja, Agrigénese e 

Sulsem). 

 

d. Actividades comerciais 

 Áreas das culturas arvenses, pratenses e forrageiras instaladas e número de animais 

dos efectivos pecuários, por pólos da Exploração Agrícola: 
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Herdade das Rascas: 

- 38,1 ha de aveia; 

- 13,0 ha de triticale; 

- 19,1 ha de prados; 

- 20,2 ha de pastagens naturais melhoradas; 

- 21,2 ha de tremocilha; 

- 362 ovelhas Merino Branco 

- 9 porcas adultas e 8 jovens 

Herdade da Almocreva: 

- 24,3 ha de trigo mole; 

- 29,0 ha de cevada dística; 

- 45,2 ha de girassol. 

Centro Experimental: 

- 22,3 ha de cevada dística; 

- 20,0 ha de girassol. 

Quinta da Saúde: 

- 16,7 ha de trigo rijo; 

- 20,2 ha de cevada dística; 

- 21,2 ha de girassol; 

- 14,0 ha de aveia; 

- 33,0 ha de forragens; 

- 13,0 ha de pastagens naturais melhoradas; 

- 70 ovelhas Merino Preto; 

- 3,5 ha de cevada dística em regadio; 

- 1,8 ha de girassol em regadio; 

- 1,8 ha de horto-industriais em regadio. 

Herdade do Outeiro: 

- 41,5 ha de trigo mole; 

- 40,0 ha de aveia; 

- 29,1 ha de tremocilha; 

- 31,5 ha de girassol (regadio); 

- 12,0 ha de milho (regadio). 

 

 

 

e. Investimento 

 Manutenção do património edificado - pintura do Centro Experimental e início da 

recuperação das instalações no Monte do Outeiro 

 conservação e adaptação das instalações agro-pecuárias e de habitação 

 renovação do Parque de Máquinas – aquisição de um pulverizador 

 aquisição do equipamento necessário à prestação dos serviços de Inspecção de 

Pulverizadores 
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 recrutamento de recursos humanos, através da prestação de serviços de um condutor 

de máquinas pesadas. 

 

  
 

2.4.4 Museu Botânico 

 

O Museu tem como objectivos conservar, estudar e divulgar objectos e conhecimentos provenientes de 

recolhas e estudos, de botânica económica e de etnobotânica, desenvolvidos em Portugal e no 

estrangeiro. Através do estudo de objectos manufacturados a partir de plantas, de matérias-primas 

vegetais e de objectos naturais, o visitante pode redescobrir o engenho do Homem e o poder criativo da 

Natureza. Neste momento, e face ao processo de reestruturação por que está a passar, não é possível a 

apresentação de um plano detalhado de actividades a desenvolver no ano de 2010. No entanto, antecipa-

se que a dinâmica a garantir irá ao encontro da missão definida para o Museu Botânico e que presidiu à 

sua constituição, assumindo-se como um espaço de valorização e enriquecimento do conhecimento na 

área, ao serviço de toda a comunidade. 

 

Durante o ano civil de 2010, o Museu Botânico esteve sujeito a um processo de remodelação que não 

permitiu implementar novas estratégias de desenvolvimento cultural e científico. Contudo, mantiveram-

se as actividades regulares de recepção a grupos escolares e visitantes ocasionais, assim como as micro-

exposições temáticas e a organização de eventos científicos. 

 

As actividades realizadas por esta unidade foram as seguintes: 

 manutenção dos serviços educativos do museu; 

 realização de visitas de estudos a grupos organizados/escolares, visitas guiadas a 

visitantes singulares (em português e inglês) – registou-se um total de 1 500 

visitantes ao museu; 

 dinamização de micro exposições temporárias – tem sido realizadas as exposições 

«O Passado está Presente», «Etnodiversidade tropical- artefactos»;« As plantas e 

a primeira globalização»; 

 organização de eventos científicos (seminário sobre biodiversidade). 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DOTAÇÃO INICIAL
RECEITA COBRADA 

ATÉ 31/12/2010

CETS 0,00 0,00

PROTEC 0,00 0,00

ESTIG 2ª FASE 2.205.017,00 52.677,48

ESTIG1 ª FASE 0,00 0,00

TOTAL INV. DO PLANO 2.205.017,00 52.677,48

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOTAÇÃO INICIAL
RECEITA COBRADA 

ATÉ 31/12/2010

OE 13.194.333,00 13.194.333,00

RECEITAS PRÓPRIAS 2.891.984,00 3.683.027,28

TOTAL ORÇ. FUNCIONAMENTO 16.086.317,00 16.877.360,28

TOTAL DO ORÇ. PRIVATIVO 18.291.334,00 16.930.037,76

3.Avaliação final 

3.1 Execução orçamental  

3.1.1 Execução orçamental da receita 

Orçamento Privativo 

Quadro 7 

Execução Orçamental de Receita (Orçamento Privativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Execução Orçamental da despesa 

Orçamento Privativo 

Quadro 8 
Execução orçamental da despesa 

 

Execução Orçamental de Despesa (Orçamento Privativo) 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DOTAÇÃO INICIAL
DESPESA PAGA ATÉ 

31/12/2010

CETS 0,00 36.748,75

PROTEC 0,00 6.290,12

ESTIG 2ª FASE 2.205.017,00 36.569,88

ESTIG1 ª FASE 0,00 0,00

TOTAL INV. DO PLANO 2.205.017,00 79.608,75

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOTAÇÃO INICIAL
DESPESA PAGA ATÉ 

31/12/2010

OE 13.194.333,00 13.141.033,43

RECEITAS PRÓPRIAS 2.891.984,00 3.142.790,95

TOTAL ORÇ. FUNCIONAMENTO 16.086.317,00 16.283.824,38

TOTAL DO ORÇ. PRIVATIVO 18.291.334,00 16.363.433,13
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3.2 Quadro de Avaliação e Responsabilidade - QUAR  

 

A avaliação final do QUAR de 2010 foi de 116,4% - Desempenho Satisfatório. 

 

 
2008 2009 2010 % Cumprimento 

Indicadores e Metas de eficácia - ponderação 40 % 

1.    Aumentar em 3 % o orçamento de receitas próprias (ponderação 40 %): 

Recebimentos provenientes de propinas e taxas diversas  2.438.910,37 2.504.901,16 2.557.921,59 2,12 Não cumpriu 

Recebimentos provenientes de projectos  737.685,90 726.723,10 495.870,97 
-

31,77 
Não cumpriu 

Receita proveniente de prestação de serviços  464.331,81 274.536,40 259.420,82 -5,51 Não cumpriu 

2.    Aumentar em 3 % o número de alunos inscritos no 1.º ano 1.ª vez no IPBeja 

Número de inscritos no 1.º ano 1.ª vez 799 744 1144 53,76 Cumpriu 

3. Aumentar em 5% o número de vagas disponibilizadas para formação inicial em regime pós laboral (ponderação 30 %): 

Número de vagas em regime pós-laboral 55 79 110 39,24 Cumpriu 

4. Aumentar em 10% o número de vagas disponibilizadas para CET's e para cursos de mestrado 

Número de vagas para CET's 294 229 235 2,62 
Não 

cumpriu 

Número de vagas para cursos de Mestrado 105 145 195 34,48 Cumpriu 

      

5. Aumentar em 5 % o número de vagas disponibilizadas para ensino a distância   
    

Número de vagas para ensino a distância 25 25 20 -20,00 
Não 

cumpriu 

Indicadores e Metas de eficiência--ponderação 30 % 

6. Criação e actualização, no portal do IPBeja, de um link informativo da missão, competências e actividades de todos os 
serviços, gabinetes e conselhos que fazem parte da estrutura organizativa actual do IPBeja, em português e em inglês 
(ponderação 50 %). 

Percentagem de links criados no portal do IPBeja face ao 
número de serviços, gabinetes e conselhos existentes em 
português 

n.a 68 100 100,00 Cumpriu 

Percentagem de links criados no portal do IPBeja face ao 
número de serviços, gabinetes e conselhos existentes em 
inglês 

n.a 0 100 100,00 Cumpriu 

7.    Aumentar em 5 % a mobilidade de estudantes e docentes (ponderação 50 %). 

Número de alunos recebidos 39 50 40 -20,00 Não cumpriu 

Número de alunos enviados 37 48 67 39,58 Cumpriu 

Número de docentes recebidos 35 42 22 -47,62 Não cumpriu 

Número de docentes enviados 24 22 22 0,00 Não cumpriu 

Número de protocolos de mobilidade estabelecidos com 
instituições receptoras 

n.a 75 82 9,33 Cumpriu 

      



 

 
 

45 

Indicadores e Metas de qualidade – ponderação 30 % 

8.    Aumentar em 20 % o número de doutorados (ponderação 20 %).   
    

Número de doutorados  34 35 41 17,14 
Não 

cumpriu 

9.    Aumentar em 25 % o número de especialistas 
Atribuição provisória do título de 

especialista, aprovado em Conselho 
Técnico Científico 

Número de especialistas 10 13 90 592,31 Cumpriu 

10.    Aumentar em 10% a qualificação do pessoal não docente (ponderação 5 %). 

Número de não docentes com formação superior 47 57 60 5,26 
Não 

cumpriu 

11.    Aumentar em 10 % o número de projectos de Investigação e Desenvolvimento co-
financiados por programas nacionais ou comunitários, tendo o IPBeja como entidade 
promotora ou parceira (ponderação 15 %). 

  
    

Número de candidaturas apresentadas a projectos de 
investigação nacionais e internacionais  

17 46 47 2,17 
Não 

cumpriu 

Número de projectos de I&D co-financiados por 
programas nacionais ou comunitários em que o IPB é a 
entidade promotora 

8 22 18 -18,18 
Não 

cumpriu 

Número de projectos de investigação co-financiados por 
programas nacionais ou comunitários em que o IPB é a 
entidade parceira 

9 8 29 262,50 Cumpriu 

12. Aumentar em 25 % os mestrados com carácter profissionalizante em funcionamento no IPBeja (ponderação 10 %). 

Número de mestrados em funcionamento tutelados pelo 
IPBeja 

4 6 6 0,00 
Não 

cumpriu 

Número de mestrados em funcionamento em parceria 
com outras instituições 

5 3 1 -66,67 
Não 

cumpriu 

13. Aumentar em 25 % o número de cursos de formação contínua (especializações, pós-
graduações e outros) disponibilizados pelo IPBeja (ponderação – 10 %). 

  
    

Número de cursos de formação contínua (especializações, 
pós-graduações e outros) disponibilizados pelo IPBeja 

4 2 5 150,00 Cumpriu 

14. Aumentar em 20 % a produção de conhecimento no IPB (ponderação 10 %).   
    

Número de artigos científicos com referee 
10 22 28 27,27 

Não 
cumpriu 

Número de artigos científicos publicados em revistas 
nacionais e internacionais 

20 20 32 60,00 Cumpriu 

Número de comunicações apresentadas em eventos 
nacionais e/ou internacionais 

25 45 57 26,67 Cumpriu 

15. Aumentar em 25 % o número de CET's disponibilizados pelo IPBeja (ponderação 10 %). 

Número de cursos CET's disponibilizados pelo IPBeja 14 14 10 -28,57 
Não 

cumpriu 

16. Aumentar em 1 % o sucesso escolar (ponderação 10 %). 

Rácio calculado entre o número de diplomados no ano n-1 
e o número de inscritos no 1.º ano 1.ª vez no ano n 

n.a 59 66 11,86 Cumpriu 

17. Diminuir em 5% o abandono escolar 

Rácio calculado entre o número de alunos inscritos no ano 
n-1, menos o número de diplomados em n-1, mais o 
número de alunos inscritos no 1.º ano 1.ª vez no ano n, a 
dividir pela diferença entre o número de alunos inscritos 
no ano n-1 e os diplomados do ano n-1 

n.a 8,3 6,76 -18,55 Cumpriu 

 

 


