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Sumário Executivo 

 

Os resultados que se apresentam são decorrentes do processo de monitorização anual do 

plano de ação inscrito no Plano Estratégico para o IPBeja para 2010-2013 (PE IPBeja 2010-

2013). Corresponde ao segundo momento de avaliação da implementação/desenvolvimento 

das intervenções/ações consignadas no referido plano, tendo a primeira decorrido em 2012, 

tendo por base o desenvolvimento ocorrido em 2011. Os principais resultados associados a 

este processo de monitorização visam, sobretudo, beneficiar a ação coletiva (e de cada equipa 

em particular) e o auxílio na tomada de decisão, visto que se focam, entre outros aspetos: i) no 

apuramento de desvios face às metas traçadas e respetivas causas/justificações; ii) na partilha 

de responsabilidades e iii) na eventual deteção de necessidade de reorganização programática 

ou eventual afetação de recursos.  

Neste processo houve a preocupação de organizar de forma integrada os vários documentos 

institucionais, que na realidade constituem instrumentos importantes para planear/avaliar a 

ação institucional. Ao terem sido estrategicamente definidas as ações no PE 2010-2013, estas 

foram/serão orientadoras dos vários Planos de Atividades e, posteriormente, a monitorização 

foi e será integrada nos Relatórios de Atividades. Com este procedimento, pensamos 

contribuir para a eficácia da dinâmica organizacional e para uma uniformização e fluidez dos 

procedimentos. 

Na metodologia adotada, seguiu-se a experiência do ano transato. Partiram-se dos indicadores 

de resultados e das metas definidas pelas equipas e, tendo em conta o cronograma definido, 

solicitou-se que indicassem o nível de cumprimento do que foi previamente contratualizado. 

Acresceu, ainda, a identificação dos condicionalismos/oportunidades impostos à ação, as 

alterações realizadas, ou não, à dinâmica das equipas e, igualmente, as necessárias 

justificações que melhor enquadrem o nível de execução atingido. A informação foi recolhida 

durante os meses de Janeiro/Fevereiro de 2013, reportando-se ao trabalho realizado em 2012. 

Resumidamente, relembra-se, o que foi alvo de aferição: 

a. o estado atual da intervenção/ação (em curso ou já concluída); 

b. a relação entre os indicadores de resultado/metas atingidos em 2012 e os 

planificados; 

c. o cronograma para 2013 – se se mantém o planeado ou se houve necessidade 

de se proceder a reajustes temporais; 
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d. informação complementar sobre os constrangimentos/oportunidades à ação 

desenvolvida ou a desenvolver. 

A informação é apresentada por intervenção estratégica e, no fim, faz-se uma síntese que 

remete para o nível de execução e cumprimento do PE 2010-2013. 
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1. Atividades em Curso em 2012 

 

I.1 Observatório da empregabilidade e inserção profissional dos diplomados  

 

Equipa Responsável: Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos (Coordenação), Gabinete de 

Inserção na Vida Ativa. 

Indicadores de resultado/metas 

 Validação do Inquérito; 

 Recolha de dados do inquérito; 

 Relatório do perfil de empregabilidade de inserção profissional e de necessidade de 

formação dos diplomados do 1ºciclo no IPBeja. 

O que estava planeado para 2012 não foi totalmente desenvolvido. Ficaram por realizar as 

ações de reflexão desenvolvidas com os departamentos e com as comissões técnico-científicas 

de curso com base no relatório anual. 

Constrangimentos à execução 

Após a aplicação dos inquéritos por questionário aos diplomados do IPBeja, não foi possível, 

até ao momento, auscultar as entidades empregadoras. 

Alterações ao contratualizado 

Foram apresentados reajustes ao cronograma inicial nomeadamente no que se refere: 

 ao momento de realização das ações planeadas (cf. Cronograma de 2012);  

 ao momento de execução da última ação planeada (cf. Cronograma para 2013). 

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão e melhoria do inquérito já existente.             

Aplicação do inquérito.             

Análise dos resultados do inquérito.             

Relatório dos perfis de empregabilidade, de 
inserção profissional e de necessidades de 
formação dos diplomados do 1.º ciclo no IPBeja. 

            

Legenda: A verde escuro seguem as retificações feitas referentes ao momento em que efetivamente 
decorreram as ações (substituem as inicialmente previstas para decorrer nas células assinaladas a verde 
claro). 

 
 
 
 



 

7 
 
 

  

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aplicação do inquérito             

Análise dos resultados do inquérito.             

Relatório dos perfis de empregabilidade, de 
inserção profissional e de necessidades de 
formação dos diplomados do 1.º ciclo no IPBeja. 

            

Ações de reflexão desenvolvidas com os 
departamentos e com as comissões técnico-
científicas de curso com base no relatório anual. 
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I.2 Centro de Línguas e Culturas (CLC) 

 

Equipa Responsável: Maria João Cordeiro (Coordenação), Maria João Ramos, João Rodrigues e Florêncio 

Moniz
1
 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Metas 2012 Estado 

Eventos de sensibilização para a importância das 
línguas e culturas estrangeiras para toda a 
comunidade 

Não Realizado Não atingida 

1 diagnóstico de necessidades de formação (pessoal 
não docente) 

Realizado Superada 

1 Curso de formação em Língua Inglesa (pessoal 
docente e não docente, comunidade), por ano 

9 (integramente realizados 
em 2012) 
4 (iniciados em 2011 e 
terminados em 2012). 

Superada 

2 cursos de línguas e culturas estrangeiras, por ano Realizaram-se 3 cursos de 
Português como Língua 
Estrangeira; 
 
Não se realizaram os cursos 
(Francês, Espanhol e 
Italiano) por insuficiência ou 
inexistência de inscritos 

Atingida 
Parcialmente 

 

Atividades realizadas/concretizadas adicionalmente ao previsto para 2012 

 Entraram em funcionamento a página web e a newsletter (periodicidade variável) do 

CLC; 

 realização de um exame oficial de Alemão Start Deutsch, com deslocação de 

examinadores do Goethe-Institut Lissabon ao CLC (Maio de 2012); 

 realização de um curso de Inglês para a Indústria Vitivinícola (Setembro/Dezembro de 

2012). 

 

Constrangimentos à execução 

Os constrangimentos à execução das ações indicadas pela equipa foram os seguintes: 

 atraso no desenvolvimento de ações que dependem de autorização superior 

(remodelação e equipamento da sede do CLC); 

                                                           
1
 O docente Florêncio Moniz já não integra a equipa por não se encontrar, atualmente, a exercer 

funções no IPBeja por motivos de aposentação. 
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 necessidade de intensificar os períodos e os processos de divulgação das ações 

do CLC; 

 a não realização de eventos por insuficiência/disponibilidade de recursos 

humanos. 

De referir que: 

 no que respeita à modernização/qualificação do espaço do Laboratório de Línguas, 

não foram concluídos na totalidade, tendo ficado por fazer: reparação dos estores, 

colocação de mais tomadas nos pontos de acesso à rede e criação/colocação de 

sinalética à entrada da sala com o logótipo do CLC; 

 se procedeu à aquisição parcial do equipamento, faltando ainda: um computador, uma 

impressora e um projetor multimédia; 

  todo o serviço de secretariado tem sido garantido pela coordenadora do CLC, tendo 

sido pontualmente solicitada a colaboração das funcionárias do secretariado e do 

centro de recursos de apoio aos alunos da ESE. 

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipamento do CLC             

Plano de atividades             

Plano de formação             

Desenvolvimento de ações de divulgação             

Desenvolvimento do plano de formação             

Eventos de promoção de línguas e culturas 
estrangeiras 

            

 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Modernização do equipamento do LL             

Plano de Atividades             

Plano de Formação             

Desenvolvimento de ações de divulgação             

Desenvolvimento do plano de formação              

Eventos de promoção da língua e cultura 
estrangeiras 
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I.3 IPBeja Empreendedorismo 

 

Equipa Responsável: Centro de Transferência do Conhecimento, IPBeja Empresas e IPBeja 

Empreendedorismo  

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Os indicadores e as metas não sofreram alterações. 

Metas 2012 Estado 

Duplicar (ano) o nº de alunos que apresentam 
projetos de criação de empresas 

1 pedido de patente Atingida (em 2011 não se 
tinha verificado nenhum 
pedido de patente) 

Participação 150 estudantes no colóquio 
Conversas com Empreendedores 

40 Parcialmente atingida 

Envolvimento de 480 alunos e 5 docentes por 
edição Concurso Poliempreende 

30 
1 projeto concluído 

que envolveu 4 
participantes 

Não atingida 

3 oficinas de Empreendedorismo, por ano 4 Superada 

Participação de 20 alunos por oficina de 
formação 

30 alunos (em média, 
por oficina). 120  total 

 
Superada 

 

As ações não realizadas foram: construção da incubadora. O contrato de cofinanciamento via 

INAlentejo/Sistema Regional de Transferência de Tecnologia foi reformulado, tendo sido 

apenas aprovado o apetrechamento do espaço entretanto afeto, na ESTIG, para a incubadora. 

Atividades realizadas/concretizadas adicionalmente ao previsto para 2012 

Atividade Data 

Participação em colóquios, 
seminários (orador) 

"Alentejo, Perspetivas de Futuro?" em colaboração com a 
Câmara Municipal de Cuba. 

7.03 

Ourika-te em colaboração com a Câmara Municipal de 
Ourique e ESDIME 

12.04 
14.04 

Orador na Feira de Emprego em Mértola 3.05 

Workshop de empreendedorismo aos alunos do 8º ano da 
Escola de Santa Maria 

28.05 

2º Encontro sobre Empreendedorismo em territórios de baixa 
densidade”, em cooperação com a Universidade de Évora 

29.05 

Organização de eventos, 
workshops, seminários, etc. 
Outras atividades 

Organização da Sessão sobre Microcrédito 2.05 

Laboratório de ideias e Workshop de Plano de Negócios em 
cooperação com o SinesTecnopolo 

10.05 e 24.05 

Workshop Digital Media, Clusters Tecnológicos Emergentes 
em Portugal”, em cooperação com SinesTecnopolo. 

12.06 

Simulação de Criação de uma Empresa na Hora” integrado no 
evento Agroweek. 

23.07 

Outras atividades  Participação num Júri de Trabalhos de Empreendedorismo na 14.06 
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Escola de Santa Maria 

– Participação na Semana do Empreendedorismo em Viseu – 
9º Poliempreende. 

11.10 e 14.10 

 

 

Constrangimentos à execução 

Os constrangimentos foram de ordem financeira e relacionados com dificuldade de 

recrutamento de recursos humanos. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Oficina - Criação e validação de ideias de negócio             

Oficina - Plano de marketing             

Oficina - Plano de negócios             

Parte económico-financeira do plano de negócios             

Apresentação do Roteiro Nacional do 
Empreendedorismo 

            

Apresentação do ROAD-SHOW - O futuro começa 
aqui 

            

Concurso Poliempreende             

Apoio personalizado a docentes e discentes na 
criação de empresas 

            

Apetrechamento do espaço afeto à Incubadora de 
Empresas sediado na ESTIG 

            

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conversas com empreendedores.             

Concurso Poliempreende 9             

Oficinas de formação em empreendedorismo             

Construção e apetrechamento da incubadora             
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I.4 Promoção da Mobilidade e estudantes e diplomados 

 

A equipa responsável é apresentada por Ação associada a esta intervenção. 

Ação Equipa Responsável 

Ação 1.1 Mobilidade Erasmus Gabinete de Mobilidade e Cooperação e Coordenadores Erasmus 
dos Cursos. 

Ação 1.2 Programa 
Bartolomeu de Gusmão 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação, docentes Manuel Masseno e 
João Portugal. 

Ação 1.3 Cooperação com 
Macau 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação e docente Maria de Fátima 
Carvalho. 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

O cronograma, os indicadores e as metas não sofreram alterações.  

Numa análise comparativa, apresenta-se o estado face às metas definidas no Plano 

Estratégico. 

Metas no PE 2010-13  2011 2012 Estado 

 
Mobilidade Erasmus 

% de bolsas de mobilidade 
atribuídas pelo IPBeja

 
43 59 Aumento 

Nº de estudantes enviados 39 76 Aumento 

% de estudantes com 
reconhecimento académico 
assegurado 

100% 100%  
Atingida 

Nº de alunos de 
licenciatura enviados por 
curso (média)** 

39/19 
=2,05 

76/19=4 Superada 

Nº de alunos de 
licenciatura recebidos 
(média) 

76/4=4 72/19 = 3,8 Superada 

 
Programa Bartolomeu de 
Gusmão 
 
 

Nº de locais de estágio em 
entidades externas para 
alunos brasileiros 
(Programa Bartolomeu de 
Gusmão) 

0 0 Não atingida 

Nº de empresas associadas 
ao financiamento do 
programa 

0 0 Não atingida 

Nº de empresas acolheram 
estágios 

0 0 Não atingida 

Nº de bolsas financiadas 4 5 Parcialmente 
atingida 

 
Cooperação com Macau 

Nº de bolsas garantidas 0 3 Superada 

Nº de alunos enviados 0 3 Atingida 
*
 As bolsas foram todas atribuídas pelo Programa  ERASMUS, não tendo existido cofinanciamento 

institucional. A base corresponde aos anos letivos: 2010/2011 e 2011/2012.  
**Considerou, a equipa, para efeitos de cálculo, um total de 19 licenciaturas. 
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Constrangimentos à execução 

O reduzido número de recursos humanos, técnicos e docentes, afetos à mobilidade 

internacional limita os programas de mobilidade à execução física dos intercâmbios. Neste 

domínio, salientam-se os constrangimentos inerentes: i) à constituição e à consolidação de 

redes de parceiros internacionais, envolvendo instituições e empresas, ii) à identificação de 

novas fontes de financiamento e iii) à exploração de outras atividades promotoras de 

internacionalização, como sejam a disseminação de boas práticas e projetos conjuntos. 

 

Apresentam-se, em seguida, os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas 

para 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparação das candidaturas à mobilidade de 
estudantes 

            

Celebração de acordos bilaterais             

Candidaturas ao Programa Erasmus             

Relatórios: intercalar e final             

Acolhimento de estudantes estrangeiros             

Candidaturas à mobilidade estudantes: 1º e 2º fase             

Preparação do ano letivo Erasmus             

Regulamento do programa              

Candidaturas              

Período de estágios             

Apresentação oficial do programa             

Press release             

Relatório intercalar             

Candidaturas estudantes             

Seleção e publicação de resultados             

Instrução mobilidades             

Mobilidades estudantes             

Apresentação do programa             

Press release             

Relatório Intercalar             
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Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparação das candidaturas à mobilidade de 
estudantes 

            

Celebração de acordos bilaterais             

Candidaturas a programa/projetos de mobilidade             

Relatórios: intercalar e final             

Acolhimento de estudantes estrangeiros             

Candidaturas à mobilidade de estudantes: 1º e 2º 
fase 

            

Preparação do ano letivo Erasmus             

Regulamento dos programas de mobilidade             

Candidaturas              

Monitorização e acompanhamento das 
mobilidades dos estudantes - período de estágios e 
estudos  
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I.7 Projeto Educa em Rede 

 

Equipa Responsável: Coordenador dos Serviços de Tecnologias de Informação (Luís Miguel Tavares) e 

Serviços de Tecnologias de Informação. 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Realização unicamente da ação “Preparação e gestão da Plataforma” pelos Serviços de 

Tecnologia de Informação do IPBeja. 

Apoio geral à comunidade (docentes e estudantes) por uma funcionária externa ao IPBeja, que 

desempenhou funções no IPBeja ao abrigo de programa específico do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

Constrangimentos à execução 

A impossibilidade de constituição da equipa base do projeto, tornou inviável a realização das 

ações subsequentes. Desta forma, e enquanto persistirem os constrangimentos financeiros e 

administrativos à constituição daquela equipa, a ação “I.7.Projecto Educa em Rede” deverá ser 

considerada suspensa. Dada esta situação não foi apresentado, pela coordenação da equipa, 

cronograma para 2013. 

 

Apresentam-se o Cronograma das ações realizadas em 2012. 

 

 

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constituição da Equipa Base Não realizada 

Constituição de Equipas Temáticas Não realizada 

Plano de Atividades Não realizado 

Formações a pessoal docente                         

Formações a pessoal não docente                         

Preparação e gestão da plataforma                         
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I.9 Plano de Cooperação Estratégica com as escolas secundárias, agrupamentos de escolas, 

escolas profissionais e centros de formação instalados no território de influência do IPBeja 

 

Equipa Responsável: Vice-Presidente do IPBeja (Coordenação), Diretores das Unidades Orgânicas, 

Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico, Gabinete de Imagem e Comunicação (GICOM) 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Metas  2011/2012 2012/2013 Estado 

Nº de alunos inscritos em formação (aumento de 3%) 3152 2813
* 

Não atingida* 

Desenvolvimento de 2 planos de formação com 
escolas/centros de formação (mínimo) 

2 

 

1 Parcialmente 

atingida 

Desenvolvimento de 5 atividades em parceria com 
escolas/centros de formação (mínimo) 

__ 9 Superada 

* À data o número total de alunos em 2012/2013 não se encontrava fechado. Faltam os inscritos na Pós-licenciatura 

de Enfermagem Comunitária (estima-se mais 23 alunos) e os potenciais inscritos a uma Pós graduação onde ainda 

se encontravam a decorrer as candidaturas. 

 

De referir ainda que: 

a. A ação: Relatório de caracterização do perfil dos agrupamentos de escolas, das 

escolas secundárias, das escolas profissionais e dos centros de formação foi realizada 

sob a forma de um ficheiro EXCEL, exaustivo, reunindo toda a informação disponível, 

organizada por distrito e concelho, com os seguintes indicadores: tipo de escola, 

escola, contactos da escola, tipo de curso, nome do curso, área de formação do curso, 

código CNAEF do curso, n.º de alunos da escola inscritos em 2011/12 em cursos do 

IPBeja e ainda a indicação se a escola recebeu visita do IPBeja em 2011. 

b. Não foi realizado o Plano global da Estratégia de Cooperação, tendo-se desenvolvido 

estratégias personalizadas por escolas e cursos e uma estratégia de comunicação para 

a promoção das licenciaturas em 2012 (1.ºciclo) – ação organizada pelo GICOM. 

c. Realizada, com base no definido na alínea b). 

 

Constrangimentos à execução 

Limitações temporais, dada a excessiva concentração de trabalho, por parte da coordenação, 

para compatibilizar todo o trabalho realizado pelas escolas de forma a construir um plano 

integrado de atuação. A atuação futura irá ser organizada de acordo com o trabalho 

anteriormente realizado por cada uma das escolas mas estabelecendo uma matriz partilhada e 

cooperante. 
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Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Relatório de caracterização do perfil dos 
agrupamentos de escolas, das escolas 
secundárias, das escolas profissionais e dos 
centros de formação existentes na margem sul 
do Tejo, incluindo os distritos de Portalegre, 
Évora, Setúbal, Beja e Faro. 

            

Definição da estratégia de cooperação – 
documento caracterizador das oportunidades 
prioritárias e não prioritárias de ação a explorar 
com as instituições formativas (3.º ciclo do 
Ensino Básico e Secundário) 

            

Monitorização da estratégia de cooperação.             

Plano anual de ação para a cooperação 
estratégica. 

            

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração e divulgação do relatório de 
caracterização do perfil em 2012, dos 
agrupamentos de escolas, das escolas 
secundárias, das escolas profissionais e dos 
centros de formação existentes na margem sul 
do Tejo, incluindo os distritos de Portalegre, 
Évora, Setúbal, Beja e Faro. 

            

Definição da estratégia de cooperação – 
documento caracterizador das oportunidades 
prioritárias e não prioritárias de ação a explorar 
com as instituições formativas (3.º ciclo do 
Ensino Básico e Secundário). 

            

Monitorização da estratégia de cooperação em 
2013. 

            

Plano anual de ação para a cooperação 
estratégica para 2014. 
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I.10 Candidatura ao Sistema Regional de Transferência de Tecnologia 

 

Equipa Responsável: Vice-Presidente do IPBeja (Coordenação), Pró-Presidente para o Planeamento e 

Desenvolvimento Estratégico, Gabinete de Projetos. 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

A candidatura foi aprovada pelo INAlentejo e o contrato de financiamento foi assinado a 12 de 

Novembro de 2012. O 1º pacote de aquisições para apetrechamento dos laboratórios e 

centros decorreu durante o ano 2012. 

As operações aprovadas pelo INAlentejo foram as seguintes: 

a. apetrechamento da Incubadora de empresas de base tecnológica sediada no novo 

edifício da ESTIG; 

b. apetrechamento e valorização do Centro de Agricultura e Tecnologia Alimentar e 

Ambiente (CAATA) e Centro de Sistemas Computacionais e Criatividade Multimédia 

(CeSCriM) e Laboratório de Atividade Física e Saúde (LAFS). 

 

Metas 2012 Estado 

% de investimento cumprido 
(50% do investimento) 

10,5% Não atingida 
O cumprimento desta meta foi severamente 
comprometido dada a data de assinatura do contrato de 
financiamento ter sido em Novembro de 2012. 

 

Constrangimentos à execução 

Redução do valor disponível para cofinanciamento da entidade gestora INAlentejo, o que 

implicou a reestruturação da candidatura inicial e o adiamento da proposta de construção de 

um espaço específico para a Incubadora de Empresas e para o CeSCRIM para a nova fase 

2014/2020 de fundos comunitários.  

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Decisão do INAlentejo sobre a candidatura 
submetida 

            

Aquisição de bens subjacente às operações 
aprovadas 
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Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aquisição de material subjacente às operações 
aprovadas 
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I.11 Estratégia de Incentivo de Apoio à Investigação 

 

A equipa responsável é apresentada por Ação associada a esta intervenção. 

Ação Equipa Responsável 

Ação 1- Conceber Regulamento de 
apresentação e seleção dos projetos de IDT 

Pró-Presidente para a Investigação (Coordenação) e 
Gabinete de Projetos. 

Ação 2- Conceber e implementar planos de 
realização (departamentos e laboratórios) 

Pró-Presidente para a Investigação (Coordenação), 
Gabinete de Projetos, Serviços de Planeamento e 
Desenvolvimento Estratégico. 

Ação 3- Colaboração na criação do 
repositório digital do IPBeja 

Pró-Presidente para a Investigação (Coordenação) e 
Biblioteca do IPBeja. 

Ação 4 – Promover o uso da Plataforma 
digital 

Pró-Presidente para a Investigação 

 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Ação Metas 2011 2012 Estado 

Ação 1- Conceber 
Regulamento de 
apresentação e seleção 
dos projetos de IDT 

Proposta de regulamento 
remetida à Presidência 

Realizada Aguarda 
aprovação 

pela 
Presidência 

Aguarda 
aprovação 

pela 
Presidência 

Ação 2- Conceber e 
implementar planos de 
realização 
(departamentos e 
laboratórios) 

Documento regulador dos 
planos de realização 

Realizada Aplicada aos 
departamentos 
e laboratórios 

Atingida 

Ação 3- Colaboração na 
criação do repositório 
digital do IPBeja 

Nº de publicações 
disponibilizadas no 
repositório digital 
(100 mínimo para 2011; 200 
mínimo para 2012) 

48 48 (de 182 
respostas 
recebidas) 

O 
processamento 
da informação 
recolhida está 
atrasado. Mas, 
em Junho de 
2013 prevê-se 
alcançar 230 
publicações no 
repositório. 

Ação 4 – Promover o 
uso da Plataforma 
digital 

N.º de CV’s disponibilizados 
na plataforma digital (40 
mínimo em 2012)   

 24 Atingida 
parcialmente 

 

De referir que: 

Ação 1: O regulamento foi já elaborado e enviado à presidência (em Julho de 2011). Aguarda a 

sua homologação e implementação, a qual se espera ocorrer brevemente. 

 

As restantes ações foram realizadas embora necessitem de maior consolidação: 

Ação 2: Em resposta a esta ação, em Julho de 2011 a equipa informa que foi remetido à 

Presidência do IPBeja o “Plano de Produção Científica por Docente e por Departamento” 
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elaborado em coordenação com os Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico. 

As propostas constantes do mesmo começaram a ser aplicadas a partir de Outubro de 2011, 

através da integração das mesmas nos relatórios e planos de atividade dos departamentos e 

do próprio IPBeja. 

 

Ação 3: Até à data, a taxa de adesão dos docentes foi mais baixa do que o inicialmente 

previsto, em parte devido a dúvidas sobre a legalidade da disponibilização de cada publicação 

online, dado que as regras são diferentes para cada editora. Em coordenação com a 

coordenadora da  iblioteca, concluiu-se que, à semelhança do que tem já  sido feito em muitas 

outras instituições de ensino superior, importa definir regras internas, sob a forma de 

despacho da presidência ou regulamento interno, relativas ao depósito obrigatório.   

documento de suporte está neste momento em fase de elaboração e prev  -se que seja 

remetido à presidência, durante o mês de abril, para homologação. 

 

Por escassez de recursos humanos qualificados para as tarefas requeridas para esta ação, não 

foi logo possível a criação de um repositório digital localizado no IPBeja e consequente registo 

de publicações. Em alternativa, e como solução provisória, avançou-se para a utilização de um 

repositório disponibilizado com base na plataforma RCAAP, disponível em 

http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/668. Neste momento um repositório digital 

próprio do IPBeja está já instalado e a ser configurado pela Biblioteca. Assim, tudo indica que 

existem condições para que at   un o de     , o IP eja dispon a de um repositório próprio e 

já  com um número significativo de publicações. Com base na informação atual, prevêem-se 

cerca de duzentas e trinta.  

 

Ação 4: Está disponível o acesso à plataforma DeGóis, mas a adesão dos docentes foi baixa: 

apenas 24 CVs associados a docentes atuais do IPBeja. Verificou-se também que o sistema não 

responde a todas as necessidades do IPBeja. Identificou-se a necessidade de implementação 

de um novo sistema que permita a recolha de informação da atividade dos docentes. No 

entanto, tal decisão terá de ter em contar os custos.   

Constrangimentos à execução 

Ação 1: Aguarda parecer solicitado pela Presidência ao Conselho Técnico-Científico do IPBeja. 

No entanto, a apresentação e seleção de projetos não tem sido prejudicada pela não 

http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/668
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existência de regulamento homologado. Em particular, nenhuma candidatura ou projeto foi 

prejudicado por tal facto. 

Ação 3: Escassez de recursos humanos qualificados para as tarefas exigidas por esta ação, quer 

nos Serviços de Tecnologia de Informação, quer na Biblioteca do IPBeja.  

Ação 4: A adesão à plataforma mantém-se muito baixa talvez por a mesma não ter sido 

proposta como obrigatória.  

Alterações ao contratualizado 

Adicionalmente ao planeado, em 2012, foram efetuadas as seguintes ações que não tinham 

sido planeadas. 

 

 . Em  ul o de     , foi criada uma página com o nome “CEAI - Conhecimento, Ensino, 

Aprendizagem e Investigação”, acessível por pessoal docente e não docente do IP eja, onde se 

listam referências relacionadas com as atividades de Investigação e ensino. A página está 

disponível em http://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=1092. 

 

2. Ao longo de 2012, foi mantido atualizado, o registo interno das publicações de que docentes 

e investigadores do IPBeja são coautores e que estão registadas na ISI ou Scopus. O mesmo 

está disponível através da página CEAI. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 – Homologação do regulamento             

Nova ação - Regulamento de política de 
depósito no repositório digital do IPBeja 

            

Ação 3- Disponibilização do repositório 
digital (no STI do IPBeja) 

            

 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 - Implementação do regulamento de 
apresentação e seleção dos projetos IDT 

            

Ação 2- Implementação do documento regulador dos 
contratos a realizar 

            

Ação 3- Disponibilização do repositório digital             

Ação 4 - Disponibilização da plataforma digital para 
CVS 

            

http://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=1092
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II.1 Plano de Comunicação/Marketing Externo 

 

Equipa Responsável: Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação e Gabinete de Imagem e 

Comunicação (GICOM) 
 

Indicadores de resultado/metas atingidos 

Indicadores de resultado 

Nº de estratégias de comunicação segmentada em 
função das áreas de atuação e público-alvo. 

Foram implementadas 4 ações estratégicas e 
comunicação segmentadas de acordo com a 
nossa oferta formativa e/ou diferentes regimes. 

Nº de sites e subsites institucionais Mais 34 subsites 

Nº de sites e subsites traduzidos para inglês Cerca de 16 (subsites dos cursos de licenciatura) 

Guia de procedimento para a presença do IPBeja 
na internet 

Em fase de conclusão final 

Definições de fluxos de comunicação Em fase de diagnóstico 

Manual de utilização da identidade corporativa Realizado e pronto a implementar 

Guia de protocolo institucional Por desenvolver 

Guia de comunicação interna Por desenvolver 

 

Metas 2011 2012 Estado 

Nº de candidaturas a cursos de 1ºciclo do IPBeja  
(aumentar +5% por ano) 

222* 227* +2,3% 
Parcialmente 
Atingida 

Nº de alunos inscritos (aumentar+ 3% ao ano) 3152** 2813** Não atingida 

Nº de alunos como 1ª opção (+1,8%, ano) 222* 123* Não atingida 

Nº de alunos que concorreram a cursos pós-
graduados (+5% por ano) 

 
331 

 
253 

 
Não atingida 

Tempo médio de permanência no site 
institucional (+30%, ano) 

3,59 Minutos 4,2 
Minutos 

Apesar do 
crescimento 
a meta não 
foi atingida 

Nº de visitas ao site (+30%, ano) 453.134 500.547 +10% 
Superada 
Parcialmente 

Nº de referências ao IPBeja publicadas na 
Imprensa local (10%, ano) 

426 563 +32% 
Superada 

*Fonte: Presidência do IPBeja (Março, 2012) 
** Fonte: Direção Geral do Ensino Superior (2012) 

 

Constrangimentos à execução 

Rotação dos colaboradores do GICOM o que inviabiliza o desenvolvimento de tarefas mais 

estruturantes como o desenvolvimento dos fluxos de comunicação. 
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Alterações ao contratualizado 

Não existe, de acordo, com a coordenação da equipa, necessidade de se proceder à alteração 

do contratualizado. 

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

  

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desenvolvimento do plano de comunicação             

Criação do conjunto de documentos 
necessários à implementação do plano de 
comunicação 

            

Criação dos mapas de controle da 
implementação das ações 

            

Tradução do site institucional             

Campanhas de publicidade das licenciaturas             

Campanhas de publicidade dos CET             

Campanhas de publicidade dos mestrados e 
pós Graduações 

            

Campanhas de publicidade para promover 
as prestações de serviços e investigação 

            

Avaliação de impacto da comunicação 
institucional 

            

Disseminação dos resultados             

Formação para a utilização da imagem 
institucional 

            

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campanhas de publicidade das 

licenciaturas 
            

Campanha de publicidade dos CET             

Campanha de publicidade dos mestrados 

e das pós-graduações  
            

Campanhas de publicidade para 

promover as prestações de serviço e 

investigação 

            

Avaliação de impacto da comunicação 

institucional 
            

Disseminação de resultados             

Formação para utilização da imagem 
institucional 
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II.2 IPBeja Editorial 

 

Equipa Responsável: José Orta (Coordenação), Aldo Passarinho, Elisete Sepanas, Hugo Silva, Nuno 

Alvarenga, José Caeiro, António Oliveira, Sandra Silva, Maria Teresa Godinho e Maria Cristina Faria. 
 

 

Indicadores de resultado/metas 

Das ações planeadas foi apenas concluído o Regulamentação da Produção Institucional e 

Académica do IPBeja. As restantes ações foram adiadas para 2013.  

 

Constrangimentos à execução 

Não foram apresentados constrangimentos à ação. 

 

Alterações ao contratualizado 

As ações, em grande maioria, foram adiadas para 2013. Houve alterações ao inicialmente 

contratualizado, e ao retificado na monitorização feita em 2011, relativamente ao cronograma 

de ações previsto para decorrerem em 2012. 

 
Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 livros “Coletâneas” faseadas ao longo do ano Em data a definir 

1 livro proposto por autor da comunidade  Em data a definir 

Linha editorial de apoio à edição Em data a definir 

Publicação periódica do IPBeja (carácter 
científico, pedagógico, tecnológico e artístico) 

Em data a definir 

 Prémio bienal Prometeu (trabalhos académicos 
Distinguidos) – criação e implementação 

Em data a definir 

Prémio bienal Prometeu (trabalhos académicos 
Distinguidos) – edição 

Em data a definir 

Linha editorial de apoio à edição Em data a definir 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Publicação periódica do IPBeja (carácter científico, 
pedagógico, tecnológico e artístico) 

Adiada para 2013 

 Prémio Bienal Prometeu (trabalhos académicos 
Distinguidos) – criação e implementação 

Adiada para 2013 

Prémio Bienal Prometeu (trabalhos académicos 
Distinguidos) – edição 

Adiada para 2013 

Linha editorial de apoio à edição Adiada para 2013 

Regulamentação da produção institucional e 
académica do IPBeja 
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II.3 Reorganização da dinâmica funcional da Exploração Agrícola (EA) 

 

Equipa Responsável: Pró-Presidente para a Exploração Agrícola (Coordenação) e Conselho Consultivo 

para a Exploração Agrícola. 

 

Indicadores de resultado/metas 

Metas 2012 Estado 

Nº de aulas lecionadas na Exploração agrícola (pelo menos 50 
aulas) 

>= 100 aulas Superada 

% de docentes da ESA em atividades da EA (mínimo 10%) Não 
contabilizado 

_ 

% de Estudantes em atividades na EA (mínimo 10%) Não 
contabilizado 

_ 

Nº de estudos realizados na AE por investigadores IPBeja (mínimo 
10 estudos, ano) 

>= 9 Atingida 

Nº de estudos realizados na AE por entidades parceira (mínimo 2 
estudos, ano) 

>= 5 Superada 

Nº de eventos para divulgação de estudos realizados na EA 
(mínimo 2, ano) 

1 Parcialmente 
atingida 

Nº de ações de formação profissional realizadas na EA (mínimo 2, 
ano) 

6 Superada 

 

Constrangimentos à execução 

Não foram identificados constrangimentos à execução das atividades planeadas. 

 

Alterações ao contratualizado 

Relativamente a ação Assunção de novo modelo de gestão para a EA subjacente ao seu 

reconhecimento como Unidade Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento, 

possivelmente por se tratar de uma proposta constante de documento não aprovado em sede 

de Conselho Geral do IPBeja, foi considerada, pelos órgãos competentes do IPBeja, como 

desadequada ou inoportuna a sua implementação. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Assunção de novo modelo de gestão para a EA 
subjacente ao seu reconhecimento como Unidade 
Orgânicas de Apoio à Formação e ao 
Desenvolvimento 

 
Não realizado 

2.Implementação do plano de ação para 2011-2012             

3.Relatório anual de monitorização do plano de ação             
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Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

            

1.2 Implementação de um processo de 
aquisição por fundo de maneio 

            

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

            

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

            

2.1 Aproveitamento da capacidade produtiva 
da Herdade do Outeiro 

            

2.2 Reforço do equipamento móvel da EA             

3.1 Apoio à experimentação agropecuária 
realizada na ESAB 

            

3.2 Apoio dos meios da exploração agrícola à 
formação e ao ensino 

            

4 Atualização e criação de planos de segurança 
e higiene de instalações e equipamentos da 
exploração agrícola 

            

5.1 Divulgação das atividades e 
potencialidades da EA no IPBeja  

            

5.2 Apoio à definição da estratégia a seguir na 
EA 

            

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

            

 

  



 

28 
 
 

II.4 Reforço da Capacidade Competitiva dos laboratórios do IPBeja 

 

Equipa Responsável: Pró-Presidente para a Investigação (Coordenação) e Gabinete de Projetos. 

Indicadores de resultado/metas 

Ação Estado 

Ação 1 e 2 – Avaliar a competitividade dos 
Laboratórios tendo em vista a sua acreditação técnica, 
científica ou ambas.   

Realizada parcialmente.  
 

Ação 3 – Apoiar as candidaturas à acreditação dos 
laboratórios identificados no Estudo de Avaliação da 
Competitividade 

Está dependente da conclusão da ação 1 

Ação 4 - Instrução de pelo menos 1 processo de 
candidatura à FCT 

Não realizada por se ter verificado não ser 
possível.  

 

Alterações ao contratualizado 

Adicionalmente ao planeado, foram criados três centros de investigação internos. Pretende-se 

que os mesmos tenham um efeito agregador e catalisador de novos trabalhos de investigação 

e desenvolvimento, bem como de reforço da ligação à comunidade: 

 Centro de Investigação de Agricultura, Tecnologia Alimentar e Ambiente 

(CATAA);  

 Centro de Investigação em Gestão (CIGES); 

 Centro de Investigação em Direito (CID). 

Constrangimentos à execução 

A equipa referiu os seguintes constrangimentos à execução da atividade planeada: 

a. Ações 1 e 2: Com base nas reuniões realizadas com os diretores de departamento da 

ESAB, no relatório preliminar de Julho de 2012, apontou-se a necessidade de serem 

“(...) definidos os limites orçamentais e o nível de sustentabilidade económica 

possíveis para as acreditações a realizar. Deve também ser definido nível de 

financiamento que o IPBeja pode reservar para a acreditação de laboratórios 

prestadores de serviços. Só desta forma será possível, definir quais as acreditações 

técnicas que serão realizadas ao longo de 2013 tal como previsto na “Ação   – 

Colaborar na instrução dos processos de acreditação dos laboratórios identificados no 

estudo de avaliação da competitividade”. As incertezas e constantes mudanças 

orçamentais que têm vindo a suceder, têm impedido a definição dos referidos limites. 

Logo que seja possível definir este nível de esforço orçamental, será então possível 

identificar quais os laboratórios que devem se acreditados. 
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b. Ação 3 – Está dependente da conclusão da ação 1. 

c. Ação 4 - Ação não realizada por se ter verificado não ser possível. Salvo melhor 

informação, não existe a possibilidade de candidatura a acreditação pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT) exceto no âmbito de um processo de avaliação de 

Unidade de I&D. Este não foi ainda iniciado e não existe previsão de quando será. Os 

centros já criados, com ênfase para o CATAA, poderão apresentar-se a essa eventual e 

futura avaliação por parte da FCT. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1- Avaliação da Competitividade dos laboratórios             

2- Apresentação do Estudo de Avaliação da 

Competitividade dos laboratórios 
            

3- Apoiar as candidaturas à acreditação dos 

laboratórios identificados no Estudo de Avaliação 

da Competitividade 

            

 

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1- Avaliação da Competitividade dos laboratórios             

2- Apresentação do Estudo de Avaliação da 
Competitividade dos laboratórios 

            

3- Apoiar as candidaturas à acreditação dos 
laboratórios identificados no Estudo de Avaliação da 
Competitividade 

            

4- Instrução de pelo menos 1 processo de 
candidatura à FCT 
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II.5 IPBeja Cultura 
 

Equipa Responsável: Pró Presidente para a Imagem e Comunicação (Coordenação), António Inverno, 

Viviane Silva, Ana Paula Figueira, João Silva, Vítor Figueira, Luís Santa Maria, Ana Maria Barros Pires, 

Maria Miquelina da Fonseca Pena. 

Indicadores de resultado  

Ações/Metas Estado 

1 subsite do IPBeja Cultura Está criada a estrutura ainda não está 
visível para o exterior 

Nº de eventos culturais organizados pela equipa 
do IPBejaCultura 

18 exposições 

Nº de eventos apoiados pelo IPBejaCultura 18 Exposições 

Nº de artigos na Comunicação social sobre os 
eventos IPBejaCultura 

34 artigos 

Valor do mecenato associado ao IPBejaCultura Não foi possível angariar apoios 

Nº de MediaPartners Não foi possível atingir 

Projetos de criação artística apoiados pela 
IPBejaCultura 

Não foi possível obter apoios 

 

Constrangimentos à execução 

Não foi possível afetar os recursos necessários para o funcionamento da equipa. 

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

  

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programação trimestral             

Produção dos materiais de apoio à edição             

Protocolo com mecenas             

Protocolo com media partners             

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produção do documento: “Dos Fundamentos do 
IP eja Cultura” 

            

Programação trimestral             

Criação do sub-site             

Produção dos materiais de apoio à edição             

Protocolo com mecenas             

Protocolo com media partners  Não realizada 
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II.6 Encontro COM Culturas 

 

Equipa Responsável: Gabinete de Mobilidade e Cooperação (Coordenação), Serviços de Planeamento e 

Desenvolvimento Estratégico, Gabinete de Imagem e Comunicação. 

 

Indicadores de resultado/metas 

Ações/Metas Estado 

Construção de 1 curso de formação pós-
graduado 

Realizado. O plano de estudos conjunto em 
Animação Cultural, Turismo e Lazer foi construído 
em parceria com o Colégio Universitário de 
Szolnok (Hungria). Foi aberta uma 1ª fase de 
candidaturas conjunta em Setembro de 2012, 
mas foi possível reunir o nº mínimo de alunos 
para constituir turmas. Razões de ordem 
financeira inviabilizaram a candidatura de mais 
alunos. 

Realização de 1 
seminário/congresso/colóquio/encontro 
científico 

Realizado em Outubro de 2012, no IPBeja  
(Países convidados: Países integrados na 
Comunidade dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa) 

 

 

Apresenta-se o Cronograma das ações realizadas em 2012.  

 

O evento tem uma periodicidade bianual, a acontecer a sua próxima edição (III Edição) será 

em 2014. 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contactar e reunir com participantes internos 
(docentes, alunos, funcionários) 

            

Contactar participantes externos (momentos 
culturais) 

            

Contactar patrocinadores             

Realização do evento             
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III.2 Estratégia de Posicionamento nacional e internacional – IPBeja Empresas 

 

Equipa Responsável: Centro de Transferência do Conhecimento, IPBeja Empresas e IPBeja 

Empreendedorismo - Isabel Sofia Brito, Fernanda Pereira e Fernando Teixeira, respetivamente. 

 

Indicadores de resultado/metas 

Foram realizadas as seguintes ações: 

 eventos de divulgação sobre o potencial tecnológico do IPBeja; 

 desenvolvimento da plataforma web com informação sobre o potencial tecnológico do 

IPBeja ( disponível em: http://www.looknowledge.org/index.php/pt/); 

 eventos de sensibilização da comunidade académica. 

 

As ações não realizadas foram: 

 levantamento junto das empresas sobre as necessidades formativas. 

 

Constrangimentos à execução 

Os constrangimentos foram de ordem financeira e associados a dificuldades de recrutamento 

de recursos humanos. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eventos para a divulgação do potencial 
tecnológico do IPBeja (docentes e alunos) junto 
das empresas 

            

Realização de eventos de sensibilização da 
comunidade académica do IPBeja 

            

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

            

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

            

Levantamento junto das empresas sobre as 
necessidades formativas 

Não realizada 

Realização de eventos de sensibilização da 
comunidade académica do IPBeja 

            

http://www.looknowledge.org/index.php/pt/
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IV.1 Dinâmica de Apoio integrado aos Estudantes e Promoção do Sucesso Educativo 

 

Equipa Responsável: Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos, Conselho para Avaliação e 

Qualidade e Conselho Pedagógico (Coordenação), Vice-Presidente, Coordenadora do Gabinete de 

Inserção na Vida Ativa, Gabinete de Apoio Psicopedagógico - Serviços de Ação Social. 

 

Indicadores de resultado/metas 

 Questionário a aplicar aos alunos do 1º ano dos cursos de formação inicial; 

 tratamento da informação a integrar no Relatório de caracterização do perfil do 

insucesso escolar.  

 

Em função do reajustamento da ação relativamente à amostra a utilizar, os objetivos foram 

completamente atingidos, nomeadamente: 

 validação e aplicação dos questionários aos alunos matriculados no 1º ano dos cursos 

de formação inicial em 2012/2013; 

 tratamento dos dados relativos aos questionários aplicados;  

 elaboração de um relatório preliminar com a identificação de casos que indiciem 

abandono/insucesso escolar.  

 

Constrangimentos à execução 

A ação está a ser desenvolvida com sucesso. Adotou-se, no entanto, como amostra os alunos 

do 1º ano das licenciaturas. Após a análise dos resultados obtidos no final do 1º semestre, será 

desenvolvida a ação junto dos alunos que apresentem índices elevados de insucesso ou 

indiciem abandono. 

Alterações ao contratualizado 

Foram apresentados reajustes à ação e cronograma da mesma relativamente ao inicialmente 

previsto: 

 trabalho longitudinal, iniciando-se com os alunos matriculados no 1º ano em 

2012/2013; 

 redefinição da amostra. 
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Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conceção do questionário a aplicar aos 
alunos do 1º ano dos cursos de formação 
inicial do politécnico a serem ministrados 
em 2012/2013. 

            

Realização de um pré-teste para validação 
do questionário. 

            

Aplicação dos questionários aos alunos do 
1º ano dos cursos de formação inicial no 
ato de matrícula. 

            

Tratamento dos dados e elaboração do 
documento onde consta o perfil do aluno 
que apresenta possíveis indícios de 
abandono. 

            

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conceção do relatório de caracterização do 
perfil do insucesso escolar (por unidade 
curricular – identificado pelos inquéritos 
aplicados pelo GQAP, perfil de casos 
identificados pelas direções de curso, perfil 
de casos identificados pelo GAPP). 

            

Definição do plano de ação – documento 
definidor da estratégia e do plano de ação a 
desenvolver – por ano escolar. 

            

Implementação do Plano de Ação.             

Monitorização do Plano de Ação             
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IV.2 IPBeja Casa 

 

Equipa Responsável: Maria José do Rosário (Coordenação), Adelaide Malaínho, Adelaide Espirito Santo, 

Maria Manuela Pereira e Sónia Carvalho (convidada permanente).  

 

Indicadores de realização/resultado 

Apresenta-se informação, descriminada por ação, relativa aos indicadores de realização e de 

resultado. 

 

Ação 1 Conviver, Inovar e Reconhecer - indicadores de realização 

Indicadores de realização 

Reuniões com o Provedor do Estudante ou seu representante: 

- Abril – reunião com a representante do Provedor. Divulgação da ação. Informação sobre o processo 

de criação da Federação Académica; 

- Maio – Proposta da criação de um banco de material de apoio para os alunos devidamente 

inventariado e com ficha de identificação do movimento do material. A representante do Provedor do 

Estudante ficou de auscultar Direção e Associação de Estudantes da Agrária. E a responsável pela ação 

de o fazer nas restantes Unidades Orgânicas; 

- Julho – Indicação pela representante do Provedor da constituição de uma Comissão Académica para 

as Praxes com a inclusão de elementos das distintas Associações de Estudantes e a criação de um 

regulamento único. Previam a realização das praxes por um período de uma semana e dois dias estes 

para atividades de convívio e durante a semana ações diversas incluindo de solidariedade e cidadania. 

Criação de um Banco de material de apoio ao aluno, efetuado entre Junho e Julho  

(coordenado com as Direções das Escolas). 

 

Ação 2 Ser Voluntário – indicadores de realização/resultado 

 

Indicadores de realização 

Reuniões de trabalho para a realização do plano de ação: 
Janeiro- reuniões de trabalho da equipa;  
 Fevereiro- Administrador Serviços da Ação Social.  

Reuniões com instituições que necessitam de voluntariado: 
Julho - Instituição de Acol imento ‘A  uganvília’; 
Junho Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro;  
Associação Sementes de Esperança. 

1 ação de preparação ao grupo de voluntários  (Fevereiro - solicitação de formação à fundação Eugénio 
de Almeida). 

Indicadores de resultado 

1 relatório de monitorização da ação. 

2 ações de sensibilização para o Voluntariado (final 1º Semestre e princípio do 2º semestre - Sessões de 
divulgação do Voluntariado Europeu junto de turmas das unidades orgânicas do IPBeja).  
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Ação 3 Retrato dos Estudantes do IPBeja – indicadores de realização 

Indicadores de realização 

Conceção, planeamento e elaboração de instrumentos de diagnóstico (reuniões da Equipa de Ação). 

Apresentação da Metodologia e instrumentos de diagnóstico (reuniões com a Equipa alargada). 

Reunião com a Pró-Presidente para o Planeamento e Desenvolvimento Estratégico (Março de 2012 - 
tendo sido a equipa informada de que iria ser realizado um inquérito por questionário aos alunos do 
IPBeja no âmbito do estudo Impacto económico e cultural do IPBeja no concelho de Beja. A Equipa 
resolveu adiar a aplicação do questionário para o ano letivo 2012-13.  

 

Ação 4 –Ludotek@ - indicadores de realização 

Indicadores de realização 

Reuniões com estruturas do IPBeja para operacionalização do estudo: 
Julho – Coordenação dos Serviços de Recursos Humanos; 
Setembro -Presidente do IPBeja; 
Outubro -Diretor da ESE; Coordenação dos Serviços Académicos;  
Novembro – Responsável pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade; Coordenação dos Serviços de 
Recursos Humanos. 

Recolha de informação: 
Outubro – recolha de dados sobre população discente feita junto do Gabinete de Avaliação e Qualidade 
e Procedimentos; 
Novembro – recolha de dados sobre pessoal docente e não docente feita junto dos Serviços de 
Recursos Humanos. 

 

Constrangimentos à execução 

Foram indicados os seguintes constrangimentos, transversais ao funcionamento de todas as 

equipas: 

  ausência de condições funcionais, logísticas, materiais e humanas; 

  instabilidade das equipas formadas - da equipa inicial saíram Maria Teresa Pereira dos 

Santos (por vontade própria), Alice Teixeira (por cessação de contrato) e Maria Manuel 

Rodrigues (em situação de atestado médico de longa duração); constante flutuação 

presencial dos elementos cooptados que dificultou o trabalho da equipa (de cada uma 

das ações) ao nível da articulação com os vários atores institucionais; 

 constrangimentos decorrentes de decisões tomadas em diversas estruturas do IPBeja, 

que implicaram sobreposições na esfera de ação planeada pelas equipas (ao nível das 

Ações 1 e 2). 
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Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 – Conviver, Inovar e 

Reconhecer 
            

Ação 2 – Ser Voluntário             

Ação 3 – Retrato dos Estudantes do 

IPBeja 
            

Ação 4 – Estudo e Implementação da 

Ludotek@ 
            

 

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 – Conviver, Inovar e 
Reconhecer 

            

Ação 2 – Ser Voluntário             

Ação 3 – Retrato dos Estudantes do 
IPBeja (reunião) 

            

Ação 4 – Estudo e Implementação da 
Ludotek@(reuniões de preparação) 
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IV.3 Constituição de uma Associação de Ex-estudantes 

 

Equipa Responsável: Provedor do Estudante (Coordenação), 1 elemento de cada Associação de 

Estudantes (representatividade das Associações de Estudantes das várias Unidades Orgânicas) e 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa. 

 

Indicadores de resultado/metas 

Ações/Metas Estado 

10% de elementos da população alvo 
associados 

Não atingido 

20% dos estudantes inscritos na plataforma 
on line 

Não realizado 

20 do total de ex-alunos inscritos na 
1ªatividade (dia do Politécnico) 

Superada (realizado jantar convívio 
com 80 ex-alunos) 

 

Foram iniciados os contactos para a criação da Comissão Instaladora da Associação de Ex-

alunos do IPBeja (atividade realizada entre Março e Novembro de 2012). A estrutura será 

dirigida pelo Dr. Márcio Guerra, ex-aluno da Escola Superior de Educação de Beja. Foi realizado 

um jantar convívio no mês 11 com cerca de 80 ex-alunos da Escola Superior Agrária no qual se 

angariou mais 2 membro para a associação. 

Constrangimentos à execução 

Pouco interesse e adesão dos ex-alunos na participação e criação desta Associação. 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o cronograma reajustado 

para 2013. 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da proposta de estatutos pela equipa de 
trabalho e pelos Serviços Jurídicos do IPBeja e sua 
aprovação. 

            

Relatório do perfil dos associados. Não realizada 

Construção e aprovação do plano de atividades.             

Criação da plataforma on line. Não realizada 

Realização de evento que vise a apresentação 
pública da Associação junto da Comunidade 
IPBeja. 

            

Ações de divulgação da Associação junto da 
Comunidade IPBeja. 
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Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da proposta de estatutos pela equipa de 

trabalho, Comissão Instaladora e pelos Serviços 

Jurídicos do IPBeja e sua aprovação. 

            

Criação da plataforma on-line             

Relatório do perfil dos associados             

Realização de evento que vise a apresentação 

pública da Associação junto da Comunidade 

IPBeja. 

            

Construção e aprovação do plano de atividades.             
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V.1 Sistema de Gestão da Qualidade 

 

Equipa Responsável: Presidência do IPBeja e Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos. 

 

Indicadores de resultado/metas 

No seguimento do trabalho planificado para o quadriénio 2010-2013 foram elaborados em 

2012 os seguintes manuais, já homologados pela Presidência: 

 Manual de controlo interno; 

 Manual de procedimentos dos serviços de aprovisionamento e património; 

 Manual de procedimentos para avaliação dos cursos; 

 Manual de procedimentos para a elaboração de horários. 

 

Foram ainda apresentadas propostas, para análise, relativamente ao regulamento da avaliação 

de desempenho do pessoal não docente SIADAP3 e ao Regulamento Orgânico. Pretende-se dar 

continuidade a ação em 2013. Presentemente estão concluídos a maioria dos manuais de 

procedimentos que irão suportar o SGQ. O caminho está traçado, falta ultimar o documento 

final (Manual de Qualidade).  

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

 

 

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração do manual de qualidade             

Implementação do sistema de gestão 
da qualidade 

            

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitorização do processo             
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V.3.Sistema de Avaliação do desempenho docente 

 

Equipa Responsável: Presidência do IPBeja e Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos. 

 

Indicadores de resultado/metas 

Modelo de avaliação de desempenho docente totalmente validado em 2012. Foi assumido que 

não se deve alterar nada do que foi inicialmente previsto, dado 2013 ser o último ano do 

triénio 2011/2013. No entanto, clarificou-se a forma de cálculo do valor atribuído ao item 

avaliação dos docentes feita pelos alunos (informação recolhida através dos questionários 

aplicados). 

Constrangimentos à execução 

No que se refere a esta ação, houve uma alteração significativa no seu cronograma e na sua 

estrutura. Tendo em consideração que o regulamento de avaliação de desempenho do pessoal 

docente apenas foi aprovado, e homologado, a 30 Setembro de 2010, a avaliação terá de 

ocorrer no período compreendido entre 2011-2013. Assim, e de acordo com o mesmo 

regulamento, os docentes poderão entregar o relatório de atividades até 31 de Dezembro de 

2013. A ação respeitante à distribuição dos relatórios aos relatores, terá lugar em Janeiro de 

2014. 

As ações que constam do cronograma (reajustado) têm uma periodicidade anual, de acordo 

com as datas previstas, que correspondem às utilizadas no âmbito dos processos de 

autoavaliação dos cursos de formação ministrados no IPBeja.  

A equipa refere que esse procedimento deveria ser enquadrado numa nova ação relativa ao 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem (item que é referido no manual de auditoria de 

Sistemas Internos de Garantia da Qualidade – o ensino e aprendizagem – A3ES). Segundo a 

equipa, este aspeto deve ser equacionado apenas para 2014 dada a finalização do processo 

atual em 2013 (cf. o indicado no ponto indicadores de resultados/metas). 
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Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

 

 

 

 

  

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distribuição dos relatórios de desempenho dos 
docentes pelos relatores 

            

Distribuição dos questionários para avaliação das 
unidades curriculares  

            

Recolha de dados dos questionários aplicados              

Relatórios de avaliação das unidades curriculares, 
por curso 

            

Disseminação dos resultados da avaliação das 
unidades curriculares 

            

Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distribuição dos relatórios de desempenho dos 
docentes pelos relatores 

            

Distribuição dos questionários para avaliação das 
unidades curriculares  

            

Recolha de dados dos questionários aplicados              

Relatórios de avaliação das unidades curriculares, 
por curso 

            

Disseminação dos resultados da avaliação das 
unidades curriculares 
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VI.1. Plano de Ação para a Internacionalização 

 

Equipa Responsável: Gabinete de Mobilidade e Cooperação, Coordenadores Erasmus de cada um dos 

Cursos 

 

Indicadores de resultado/metas 

O cronograma decorreu como previsto com exceção para as seguintes ações (planeadas mas 

não realizadas), nomeadamente: 

Ações Atividades não realizadas 

Ação 2 Programa Bartolomeu Gusmão  Apresentação oficial do programa 
Press release 

Ação 3 Cooperação com Macau 
 

Visita preparatória 
Apresentação do programa 
Press release 

 

Atividades realizadas/concretizadas adicionalmente ao previsto para 2012 

Ações/Atividade Data 

 
 
Ação:  
Consórcio 
Erasmus Al Sud  

Preparação da candidatura, constituição de rede de 
parceiros e submissão à AN PROALV 

Janeiro, Fevereiro e 
Março 

Aprovação do projeto (IPBeja: 40 bolsas de estágio) Junho 

Mobilidade de estudantes (lançamento de candidaturas, 
seleção de candidatos, instrução e acompanhamento dos 
processo de mobilidade) 

Junho 2012 
(prolonga-se até 
Setembro 2013) 

Sessão pública de assinatura da Convenção de criação do 
Consórcio 

Setembro 

3 Reuniões de trabalho com a equipa responsável pela 
gestão do Consórcio; contactos com os parceiros 

Junho a Dezembro 

 
Ação:  
Mobilidade 
Leonardo da 
Vinci “Get a 
Placement in 
Europe!” 
 

Preparação da candidatura, constituição de rede de 
parceiros e submissão à AN PROALV 

Janeiro, Fevereiro e 
Março 

Aprovação do projeto (IPBeja: 7 bolsas de estágio para 
licenciados) 

Junho a Dezembro 

 Início da gestão do projeto: reuniões com a AN PROALV; 
gestão da plataforma on line do LdV 

Preparação do lançamento das candidaturas junto dos 
potenciais beneficiários (desenvolvimento de página web, 
aprovação de regulamento e demais documentos 
orientadores; compilação de bases de dados de antigos 
alunos para divulgação)  

Junho a Dezembro 

Lançamento do período candidaturas e divulgação 
externa e interna 

Outubro a Novembro 

 

Constrangimentos à execução 

Por constrangimentos de ordem financeira e capacidade de resposta do GMC não foi possível 

realizar todas as atividades previstas no âmbito dos Programas de Mobilidade Macau e 
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Bartolomeu de Gusmão, nomeadamente as visitas preparatórias e sessões públicas de 

lançamento. 

 

Alterações ao contratualizado 

A criação de novas ações implicou o alargamento das equipas de trabalho, a saber: 

Ação:  
Consórcio Erasmus Al Sud  

Equipa Responsável: Nuno Loureiro (Coordenação) e 
Gabinete de Mobilidade e Cooperação  

Ação:  
Mobilidade Leonardo da Vinci 
“Get a Placement in Europe!” 

Equipa Responsável: Rui Isidoro (Coordenação) e Gabinete 
de Mobilidade e Cooperação 

 

Apresentam-se os Cronogramas das ações realizadas em 2012 e o das previstas para 2013. 

 

 

 

 

Ano/Mês 2012 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 Mobilidade Erasmus 

Preparação das candidaturas à mobilidade de 
estudantes 

            

Celebração de acordos bilaterais             

Candidaturas ao Programa Erasmus             

Relatórios: intercalar e final             

Acolhimento de estudantes estrangeiros             

Candidaturas à mobilidade estudantes: 1º e 2º fase             

Preparação do ano letivo Erasmus             

Ação 2  Programa Bartolomeu Gusmão 

Regulamento do programa              

Candidaturas              

Seleção e instrução             

Período de estágios             

Apresentação oficial do programa             

Press release             

Relatório Intercalar             

Ação 3 Cooperação com Macau 

Visita preparatória             

Regulamento             

Candidaturas estudantes             

Instrução mobilidades             

Mobilidades estudantes             

Apresentação do programa             

Press release             

Relatório Intercalar             
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Ano/Mês 2013 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1: Mobilidade Leonardo da Vinci “Get a 
Placement in Europe!” 

            

Período de candidaturas – sessões de 
esclarecimento 

            

Seleção de beneficiários             

Contratualização e gestão de plataforma on 
line 

            

Início dos estágios - monitorização             

Ação 2 : Consórcio Erasmus Al Sud              

Lançamento público do Consórcio             

Estágios Erasmus 12/13 : contratualização e 
monitorização dos estágios e gestão de 
plataforma 

         
 
 

  

Relatório Intercalar 
Parcerias: renovações e novas adesões 

            

Candidatura 2013/2014             

Consórcio Erasmus Staff training Week             

Encerramento do projeto e relatório final             

Estágios Erasmus 13/14 : contratualização e 
monitorização dos estágios 

            

Ação 3: Mobilidade para estudos: 
Erasmus/Macau e Bartolomeu de Gusmão 

            

Preparação e lançamento candidaturas à 
mobilidade de estudantes 13/14 (enviados e 
recebidos) 

            

Renovação/ celebração de novos acordos 
bilaterais 

            

Estudos Erasmus 12/13: contratualização e 
monitorização dos períodos de estudo 
(enviados e recebidos), gestão de plataformas 

            

Candidatura Erasmus 13/14             

Relatórios: intercalar e final             

Estudantes estrangeiros: preparação e 
acolhimento  
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2. Síntese final – grau de concretização do PE 210-13 

 

Tal como referido na monitorização realizada no ano transato, as intervenções em curso 

dividem-se entre: 

1. intervenções que implicaram a criação de uma estrutura, sendo previsível a sua 

continuidade para além do horizonte temporal do plano estratégico (ex. Centro de 

Línguas e Culturas, Educa em Rede, IPBeja Editorial, IPBejaCasa, IPBejaCultura, entre 

outras) 

e 

2. intervenções que visaram dar continuidade a ações dos serviços e gabinetes e/ou 

uniformizar procedimentos internos e/ou as relações com entidades externas (ex. 

Plano de comunicação, reforço da capacidade competitiva dos laboratórios, sistema de 

gestão da qualidade e normalização dos procedimentos, entre outras). 

Em síntese, verifica-se que as intervenções do tipo 1. são as que apresentam maiores 

constrangimentos à sua execução, estando estes associados sobretudo a: 

a. dificuldades de constituição/ gestão da equipa; 

b. falta de recursos humanos e materiais para o seu prosseguimento. 

 

Do total das 22 intervenções estratégicas em curso em 2013, conclui-se que: 

 20 das intervenções encontram-se em curso. Destas, 6 intervenções implicaram 

reajustes ao cronograma- cf. descrito em cada uma das intervenções apresentadas; 

 a intervenção I.7 Educa em Rede encontra-se suspensa; 

 a intervenção II.6 Encontro COM Culturas encontra-se concluída (por ter uma 

periodicidade bianual, só será realizada em 2014). 
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Na tabela seguinte sintetiza-se o grau de execução do plano de ação do PE IPBeja 2010-2013. 

PLANO DE ACÇÃO 

Intervenções Estado de execução 
 

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

Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

I.2. Centro de Línguas e Cultura Em curso 

I.3. IPBeja Empreendedorismo Em curso 

I.4. Promoção da mobilidade de estudantes e diplomados Em curso 

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

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

 
Em curso 

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

 
Em curso 

I.11. Estratégia de Incentivo e Apoio à Investigação Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

II.1. Plano de Comunicação/ Marketing Externo Em curso 

II.2. IPBeja Editorial Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

II.3. Reorganização da dinâmica funcional da Exploração 
Agrícola 

Em curso 

II.4. Reforço da capacidade competitiva dos Laboratórios do 
IPBeja 

Em curso 

II.5. IPBeja Cultura Em curso 

II.6. Encontro COM Culturas Concluída 
Não se realizará em 2013 
(periodicidade bianual) 

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

Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

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

Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

IV.2. IPBeja CASA Em curso 

IV.3. Constituição de uma Associação de Ex-Estudantes Em curso 
(reajustes feitos ao cronograma) 

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

Em curso 

V.2. Plano de comunicação interna Em curso 

V.3. Monitorização do sistema de avaliação do desempenho 
docente 

Em curso  

VI.1. Plano de ação para a internacionalização Em curso 
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